
 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগগয ২০১৪-২০১৫ র্ থ বছররর এডিডিভুক্ত মাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন প্রডিরবদরনর 

উির মন্ত্রণায়/ডবভাগডভডিক ার-ংরেি 

ক্রবভক 

নং 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগবয 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএ

প ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

ফ ববনম্ন 

গফ বাচ্চ 

ব্যয় 

অবতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ ব 

বনম্ন-গফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ 

6টি  ৬টি - - ৫ টি  ৬ টি ২০% 

- 

১০০% 

৫টি ১.৬১ % 

 

 ২৭১% 
 

১। ভাপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যা: ৬টি 

২। ভাপ্ত প্রকল্পেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

 বফগলাবয়ত কাগজ দক্ষ ও প্রববক্ষত মরাকফগরয অবাফ, মথাভগয় ফযাদ্দ না াওয়া, প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায 

প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা বাফ, ক্রয় কাম যক্রভ ঠিকভল্পয় ম্পন্ন কযল্পত না াযা আতযাবদ। 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয: 

 ভস্যা  সুাবয 

৩.১ প্রকে এরাকায় চাবদায তুরনায় মফী দুধ 

উৎাবদত ওয়ায় ফাজাযজাতকযগণয জন্য 

ভস্যা সৃবি গে; 

৩.১ উৎাবদত দুগ্ধ ফাজাযজাতকযগণয জন্য বভল্কববটা 

অন্যান্য দুগ্ধ ফাজাযজাতকাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ 

ংগমাগ সৃবি কযা মমগত াগয; 

৩.২   প্রকগেয এরাকা বনফ বাচন এফং উকাযগবাগী 

বনফ বাচগনয মক্ষগে বফববন্ন কাযগণ বকছু বকছু 

মক্ষগে গাবী ারগনয অনুকূর বযগফ এফং 

সুবফধাগবাগীয উযুক্ততা অনুযণ কযা ম্ভফ 

য়বন; 

৩.২ প্রকে এরাকা এফং সুবফধাগবাগী বনফ বাচগনয মক্ষগে 

ববফষ্যগত আগযা তবকতা অফরম্বন কযা মমগত াগয; 

 

৩.৩ মভয়াদ  ব্যয় বৃবিয প্রফণতা; ৩.৩ ল্পনক প্রকল্পে ব্যয়বৃবিয প্রফণতা এফং ভাবপ্তয জন্য 

বনধ যাবযত ফছল্পয ংল্পাধন কযায প্রফণতা বযায 

কযায জন্য ঠিকবাল্পফ প্রকে বযকেনা  

ফাস্তফায়ল্পনয উল্পযাগ বনল্পত ল্পফ; 

৩.৪ ফাস্তফবববিক কভ যবযকেনায বাফ; ৩.৪ ফাস্তফবববিক কভ যবযকেনা প্রণয়ন কল্পয প্রকে 

ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ; 

৩.৫ শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীল্পত াবনয বযভান ভাল্পঝ 

ভাল্পঝ প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় কল্পভ মায়। পল্পর 

দুআ এক ফায মচ কাম যক্রভ ব্যাত য়; 

৩.৫ শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীল্পত াবনয বযভাণ ভাল্পঝ ভাল্পঝ 

প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় কল্পভ মায়ায় মচ কাম যক্রভ 

ব্যাত ল্পয়ল্পছ। এ ব্যাাল্পয নদী/খার খননপূফ যক াবন 

ংযক্ষল্পণয বফলল্পয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তযক উল্পযাগ 

মনয়া মমল্পত াল্পয; 

 

৩.৬ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাভল্পয 

প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতায প্রল্পয়াজনীয়তা যল্পয়ল্পছ। 

৩.৬ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাভল্পয জনফর বৃবি  

প্রল্পয়াজনীয় প্রবক্ষণ বফববন্ন উল্পযাগ গ্রণ কল্পয 

ক্ষভতা ফাড়াল্পত ল্পফ। 

 



 

‘অযবডএ প্রভেবি ব্যফায কল্পয ভূ-উবযস্থ াবন দ্বাযা মচ এরাকা উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ল্লী জীবফকায়ন উন্নয়ন’ 

প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা (ংল্পাবধত) ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন 

 

ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫ বরঃ 

১। প্রকল্পেয নাভ  : ‘অযবডএ প্রভেবি ব্যফায কল্পয ভূ-উবযস্থ াবন দ্বাযা মচ এরাকা উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ 

ল্লী জীবফকায়ন উন্নয়ন’ প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা (ংল্পাবধত) 

২। বনফ যাী ংস্থা  : মচ  াবন ব্যফস্থানা মকন্দ্র (বঅআডবিউএভ), ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকে এরাকা : মদল্পয ২৮ মজরায ৪৫টি গ্রাভ। বফস্তাবযত ংল্পমাজনী-ক 

 ৫। প্রকল্পেয মভয়াদ  ব্যয় :                                                                                                                                       

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুল্পভাবদ

ত ব্যল্পয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পর

য %) 

ভর ১ভ 

ংল্পা

বধত 

 ভর ংল্পাবধত 

১৪৯০.৮২ ২৮২১.৫২ ২৮১৮.৫৭ জুরাআ ২০০৭ 

মথল্পক জুন 

২০১২ ম যন্ত 

জুরাআ ২০০৭ ল্পত জুন 

২০১৫ ম যন্ত ব্যয় বৃবি 

ব্যবতল্পযল্পক মভয়াদ বৃবি 

১ ফছয   

জুরাআ 

২০০৭ 

মথল্পক জুন 

২০১৫ 

ম যন্ত 

১৩২৭.৭৫ 

(৮৯%) 

বৃবি ৩ ফছয 

(৬০%) 

 

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ : 

ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া কর্তযক প্রস্তাবফত প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর বধদপ্তয কর্তযক ফাস্তফাবয়ত   ক্ষুদ্রাকায 

াবন ম্পদ উন্নয়ন মক্টয প্রকে  এয অতায় আল্পতাভল্পধ্য ংযবক্ষত ভূ-উবযস্থ াবন ব্যফায কল্পয অযবডএ কর্তযক উদ্ভাবফত  ভূ-

গবযস্থ মচনারায কাম যকাবযতা বৃবিকযল্পণয ভাধ্যল্পভ ফবধ যত খায উৎাদন এফং বতবযি কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃবষ্ট কযা । 
এছাড়া এ ভল্পডরটি ফল্পযন্দ্র এরাকা ন্যান্য ঞ্চল্পর প্রদ যন কযা ল্পে । প্রকেটিয ভাধ্যল্পভ অযবডএ ফগুড়া কর্তযক প্রদি ঋল্পণয 

অতায় ববন্নধভী অয় ফধ যক কভ যকান্ড গ্রণ, মচ ব্যয় কভাল্পনা  ভূ-উবযস্থ াবন ব্যফায বৃবিয ভাধ্যল্পভ ভূ-গবযস্থ াবন 

ংযক্ষণ কযায উল্প্যাগ মনয়া ল্পফ । এরবজআবড কর্তযক ১৯৯৫ ার মথল্পক ক্ষুদ্র বযল্পয াবন ম্পদ উন্নয়ন মক্টয প্রকে নাল্পভ 

১ভ  ২য় ম যল্পয় মদল্পয বফববন্ন এরাকায় উ-প্রকে ফাস্তফায়ন কযা ল্পে । প্রথভ ম যাল্পয় ২৮০টি উ-প্রকে ফাস্তফায়ন কযা 

ল্পয়ল্পছ। মগুল্পরায ভাধ্যল্পভ ফন্যা বনয়ন্ত্রণ ফা বনস্কাল্পনয কাল্পজয গ্রগবত ল্পন্তালজনক ল্পর মল্পচয ভাধ্যল্পভ মচ এরাকা 

উন্নয়ন খায উৎাদন বৃবিল্পত মতভন ায়ক ভূবভকা ারল্পন নানাবফধ ভস্যা যল্পয়ল্পছ । এরবজআবড কর্তযক আল্পতাভল্পধ্য বনবভ যত 

বফববন্ন াবন ংযক্ষণ অধায মথল্পক অযবডএ উদ্ভবফত ভূ-গবযস্থ মচনারায ভাধ্যল্পভ াবন যফযা ব্যফস্থা উন্নয়ন কল্পয মল্পচয 

ভাধ্যল্পভ প্রল্পয়াজনীয় বযভান াবন যফযা বনবিত কল্পয। 
 

মদল্প ফতযভাল্পন মচ এরাকায ভাে ২৫% এরাকায় ভূ-উবযস্থ াবনয াাল্পে এফং ফবষ্ট ৭৫% এরাকায় ভূ-গবযস্থ াবনয 

াাল্পে মচ প্রদান কযা ল্পয় থাল্পক । ভূ-গবযস্থ াবনয উয চা কবভল্পয় ভূ-উবযস্থ াবনয াাল্পে মচ সুবফধা ম্প্রাযণকল্পে 

অযবডএ কর্তযক প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা কাম যক্রভ বযচারনায জন্য অল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ । এ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ 

মদল্প প্রথভফাল্পযয ভত Surface Water ব্যফায কল্পফ ভূ-গবযস্থ মচনারায ভাধ্যল্পভ কৃবল উৎাদল্পন ায়তা কযা ল্পয়ল্পছ ।  
ভূ-গবযস্থ মচ নারায ভাধ্যল্পভ মচসুবফধা প্রাপ্ত জবভয বযভান ১৭ মল্পক্টয়ায মথল্পক ৬৭.২০ মক্টয়াল্পয উন্নয়ন ম্ভফ ল্পয়ল্পছ। 



 

৭। প্রকল্পেয উল্প্শ্য :  

ল্লীয জনাধাযল্পণয অথ য-াভাবজক  জীফন মাোয ভান উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ভূ-উবযস্থ াবনয ল্পফ যাচ্চ ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ  

 ফবধ যত খায উৎাদন এফং বতবযি কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃবষ্ট কযাআ প্রকল্পেয ভর উল্প্শ্য ।  
 

      সুবনবদ যষ্ট উল্প্শ্যভ  বনম্নরুঃ 

১. ভূ-উবযস্থ াবনয প্রাপ্যতা/ম যাপ্ততা নুমায়ী শুষ্ক মভৌসুল্পভ উি াবন ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ মচ কাম যক্রভ বনবিত কযা;  

২. রাবজনক এফং দক্ষ াবন ম্পদ ব্যফস্থানায় ভূ-গবযস্থ মচনারা স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন;  

৩. অযবডএ উদ্ভাবফত স্বে ব্যল্পয়য ভূ-গবযস্থ মচনারা াযাল্পদল্প ম্প্রাযল্পণয রল্পক্ষয প্রদ যনীয অল্পয়াজন কযা; 

৪. ভানম্মত উচ্চপরনীর ফীজ ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন বৃবি;  

৫ . দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য বফববন্ন অয়ফধ যণভরক কাম যক্রভ গ্রন কযা; মমভন াঁ-ভৄযগী  গফাদী শু ারন, উযান  

না যাযী উন্নয়ন, মচ  াবন ব্যফস্থানা, কৃবল উন্নয়ন, খায প্রবক্রয়াজাতকযণ  ংযক্ষণ আতযাবদ ; 

৬. অযবডএ ঋণ কভ যসূচীয ায়ক বফববন্ন অয়ফধ যনভরক প্রবক্ষণ কাম যক্রভ গ্রণ কযা ;  

৭ . একু তল্পক ফবধ যত জনংখ্যায চাবদা মভটাল্পনায জন্য খায উৎাদন বৃবি কযা ;  

৮. মটকআ প্রকে ব্যফস্থানায ভল্পডর উন্নয়ন কযা ;  

৯ . মচ খযচ হ্রাকযণ;  

১০. বফদুযৎ াশ্রল্পয়য ভাধ্যল্পভ শুকল্পনা মভৌসুল্পভ মরাডল্পবডং কভাল্পনা; এফং   

১১.  ভূ-গবযস্থ াবন এফং মচ ব্যফস্থানা বৃবিয ভাধ্যল্পভ ভু-গবযস্থ াবন ম্পল্পদয প্রাকৃবতক বযল্পফগত বাযাম্য যক্ষা কযা। 
 

৮।  প্রকল্পেয ংল্পাধন  নুল্পভাদন: 

প্রকেটি জুরাআ ২০০৭ মথল্পক জুন ২০১২  মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১৪৯০.৮২ রক্ষ টাকা নুল্পভাবদত ব্যল্পয় ৩০/০৫/২০০৭ বরঃ 

তাবযল্পখ ভাননীয় থ য  বযকেনা উল্পদষ্টা কর্তযক নুল্পভাবদত য় এফং ৩১/০৫/২০০৭ বরঃ তাবযল্পখ  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাগ কর্তযক প্রাবনক নুল্পভাদন জাযী কযা য়।  
 

প্রকেটিয প্রথভ ংল্পাধন জুরাআ ২০০৭  ল্পত জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ২৮২১.৫২ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৮/০৬/২০১৩ 

বরঃ তাবযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাবদত য় এফং ০৮/০৭/২০১৩ বরঃ তাবযল্পখ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তযক প্রকেটিয  

প্রাবনক নুল্পভাদন মদয়া য়।  
 

যফতীল্পত, ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক প্রকেটিয মভয়াদ অয ০১ (এক) ফছয বৃবি কল্পয জুরাআ ২০০৭ ল্পত জুন ২০১৫ বনধ যাযণ কযা 

য় এফং ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ ল্পত ২৩/০৬/২০১৪ বরঃ তাবযল্পখ মভয়াদ বৃবিয প্রাবনক নুল্পভাদন মদয়া য়। থ যাৎ 

প্রকেটিয প্রকৃত মভয়াদ বছর জুরাআ ২০০৭ মথল্পক জুন ২০১৫ এফং মভাট ব্যয় ২৮২১.৫২ রক্ষ টাকা। 
 

৯। প্রকল্পেয ভর কাম যক্রভ:         (রক্ষ টাকায়) 

থ যননবতক মকাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী রক্ষভাো প্রকৃত 

গ্রগবত 

(%) 

ভন্তব্য 
অবথ যক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৮৪০ প্রবক্ষণ ব্যয় জন ১০০.০০ ৩০০০ জন ৯৯.৯৭ 

৯৯.৯৭% 

৩০০০ 

জন 

৬৮১৩ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ মথাক ৪০.০০  ৩৯.৯৯ 

৯৯.৯৮% 

 

৬৮১৫ প্রবক্ষণ মন্ত্রাবত, কবম্পউটায আতযাবদ মথাক ২৫.০০  ২৪.৯৯ 

৯৯.৯৬% 

 

৭০৩৬ মচ ফকাঠাল্পভা (প্রদ যনী স্কীভ) ংখ্যা ১১২৫.০০ ৪৫ টি ১১২৪.০৮ 

৯৯.৯২% 

৪৫ টি 

বডটিউফল্পয়র  স্থান ংখ্যা ৩০০.০০ ২০ টি ৩০০.০০ 

১০০% 

২০ টি 

৭৩০১ ীড কযাবটার (উন্নয়ন খাল্পত নগদ ঋণ)  ংখ্যা ৯০০.০০ ৪৫ টি ৯০০.০০ 

১০০% 

৪৫ টি 



 

১০। ভল্যায়ন িবত (Methodology):  প্রকল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি প্রণয়ল্পন বনল্পম্নাি বফলয়/িবত নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ; 

 বডবব ম যাল্পরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তযক মপ্রবযত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম যাল্পরাচনা; 

 ববঅয ম যাল্পরাচনা; 

 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজবভন বযদ যন   সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ 

অল্পরাচনা।; 
 বিয়াবযং কবভটিয কাম যবফফযণী ম যাল্পরাচনা; এফং 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয বববিল্পত ংবিষ্ট কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা। 
 

১১। প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্য: 

 

ক্রঃ নং প্রকে বযচারল্পকয নাভ দফী পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১। জনাফ এভ এ ভবতন তৎকারীন বযচারক 

(বাযপ্রাপ্ত ভাবযচারক) 

পূণ যকারীন ২২/০৭/২০০৭ ল্পত 

০৫/০৯/২০১১ 

২। জনাফ মভাঃ মপযল্পদৌ মাল্পন 

খান 

উ-বযচারক পূণ যকারীন ০৬/০৯/২০১১ ল্পত 

২১/১০/২০১৪ 

৩। জনাফ মভাঃ অবফদ মাল্পন ভধা উ-বযচারক পূণ যকারীন ২২/১০/২০১৪ ল্পত 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

১২। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:  প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় মকান ংল্পগয কাজ ভাপ্ত মনআ । 
১৩। ংগ বববিক গ্রগবত: বফস্তাবযত ংল্পমাজনী-খ দ্রষ্টব্য। 
১৪। প্রকে বযদ যন :  
 

গত ২৯/১০/২০১৬ তাবযল্পখ অআএভআবডয বযচারক মভাঃ অরভগীয মাাআন কর্তযক ভাপ্ত প্রকল্পেয উয ফগুড়া  মজরায় 

ফাস্তফাবয়ত মভাট ৩টি উ-প্রকে বযদ যন কযা য়; মথা ১ । কাবরয়ানকয এডবিউব উ-প্রকে, মযপুয, ফগুড়া ২ । মফটনখয 

এডবিউব উ-প্রকে, মযপুয, ফগুড়া এফং ৩। চান্দাআল্পকানা-ীভাফাড়ী এডবিউব উ-প্রকে, মযপুয, ফগুড়া। বযদ যনকাল্পর 

প্রকল্পেয প্রকে বযচারক ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ ভতবফবনভয় 

কযা য়।  
 

 

বযদ যন  ফণ যনা বস্থযবচে 

১৪.১ কাবরয়ানকয এডবিউব উ-প্রকে,  মযপুয, ফগুড়া 

(স্থানকার ২০০৮)  প্রকল্পেয সুবফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং 

কাম যক্রভ বযদ যনঃ  

বযদ যল্পনয তাবযখ: ২৯ ল্পক্টাফয, ২০১৬ 

ফকাঠাল্পভাভঃ 

ক) স্বে ব্যল্পয় গবীয নরকূঃ ০১টি (বডচাজয ১০-২০ 

ঘনবভটায/ঘন্টা);  

খ) বাযল্পড ট্াংকঃ ০১ টি (গ্রাউন্ড বযজাব যয ২০,০০০ বরটায); 

গ) ভূ-গবযস্থ মচ নারাঃ ৪৫৬০ পৄট; 

ঘ) খাফায াবন যফযা রাআনঃ ৭৭৫০ পৄট; 

ঙ) মবন্টবপউগার াম্প এন্ড ভটযঃ  ০১টি (৩০ এআচব, বডচাজয 

১০০-৩৫০ ঘনবভটায/ঘন্টা); 

চ) মডায ট্াংকঃ ০১টি (৩ প্রল্পকাষ্ট বফবষ্ট ১৩.৫ পৄট উচ্চতা)। 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

বচে-১  ভূ-উবযস্থ াবন যফযাল্পয  

মডায ট্াংক 

 

 

 

 

 
 



 

 

অযবডএ ঋণ কাম যক্রভঃ 

ীড কযাবটার ফযা্  ২০,০০,০০০.০০ টাকা 

াবব য চাজযঃ ১১% (যর সুদ) 

ঋণ বফতযণ মল্পন্ফম্বয ২০১৬ ম যন্ত  ১,২০,০১,০০০.০০ টাকা 

ঋণ গ্রণকাযী দস্যঃ ৪৮ জন (পুরুল-৩৩ জন, ভবরা-১৫ জন) 

অদায় াযঃ ৯৫% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-২   নদী ল্পত াবন উল্পিারল্পনয  

রাআন বযদ যন 

উ-প্রকল্পেয অতায় মভাট সুপরল্পবাগীয ংখ্যা ৭৭৪ জন (মচ 

সুবফধাল্পবাগী-৭৫ জন, খাফায াবনয সুবফধাল্পবাগী-৫৬০ জন,  ঋণ 

গ্রণকাযী-৪৮ জন এফং বফববন্ন অয়ফধ যনভরক কভ যকাল্পন্ডয উয 

প্রবক্ষণপ্রাপ্ত- ৯১ জন)  । ফতযভাল্পন উ-প্রকল্পেয অতায় ১৫৪ বফঘা 

জবভল্পত মচ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং ১১২টি ফাবড়ল্পত খাফায াবনয 

ংল্পমাগ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । এছাড়া এ উ-প্রকল্পেয াবন দ্বাযা 

বফববন্ন মছাট মছাট মাবি খাভায, মডআযী খাভায, ভৎস্য পুকুয, উযান 

 না যাযীল্পত াবন যফযা কাম যক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ মা 

বযদ যনকাল্পর দৃশ্যভান য় ।  াাাব প্রবক্ষণপ্রাপ্ত কৃলকযা বফববন্ন 

অয়ফধ যনভরক প্রবক্ষণ  মমভন: মডআযী, মাবি, না যাযী, যাচাযী, ডার  

ততর ফীজ স্য উৎাদন, প্লাবম্বং এন্ড আল্পরকবিকযার প্রবক্ষণ আতযাবদ 

গ্রল্পণয য তাল্পদয তদনবন্দন াবযফাবযক অয় অল্পগয তুরনায় ল্পনক 

মফল্পড়ল্পগল্পছ এফং জীফন মাোয ভান উন্নত ল্পয়ল্পছ  ভল্পভ য সুপরল্পবাগীগণ 

জানান। 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

বচে-৩   সূপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ ভতবফবনভয় 

 

১৪.২ মফটনখয এডবিউব উ-প্রকে,  মযপুয, ফগুড়া (স্থানকার 

২০০৮) প্রকল্পেয সুবফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং কাম যক্রভ 

বযদ যনঃ  

বযদ যল্পনয তাবযখ: ২৯ ল্পক্টাফয, ২০১৬ 

ফকাঠাল্পভাভঃ 

ক) মডায ট্াংকঃ ০১টি (৩ প্রল্পকাষ্ট বফবষ্ট ১৩.৫ পৄট উচ্চতা); 

খ) ভূ-গবযস্থ মচ নারাঃ ১১,১৪৮ পৄট; 

গ) মবন্টবপউগার াম্প এন্ড ভটযঃ  ০১টি (৩০ এআচব, বডচাজয 

১০০- ৩৫০ ঘনবভটায/ঘন্টা); 

ঘ) মবন্টবপউগার াম্প এন্ড আবঞ্জনঃ  ০১টি (৩০ এআচব, বডচাজয 

১০০-৩৫০ ঘনবভটায/ঘন্টা); 

 

অযবডএ ঋণ কাম যক্রভঃ 

ীড কযাবটার ফযা্  টাকা ২০,০০,০০০.০০ টাকা 

াবব য চাজযঃ ১১% (যর সুদ) 

ঋণ বফতযণ মল্পন্ফম্বয ২০১৬ ম যন্ত  ১,২৮,২০,০০০.০০ টাকা 

ঋণ গ্রণকাযী দস্যঃ ৬৩ জন (পুরুল-৩০ জন, ভবরা-৩৩ জন) 

অদায় াযঃ ৯৪% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১  উ-প্রকল্পেয ববতয  

াল্পথ ভতবফবনভয় 



 

উ-প্রকল্পেয অতায় মভাট সুপরল্পবাগীয ংখ্যা ৩৪৩ জন (মচ 

সুবফধাল্পবাগী-১৭৫ জন, ঋণ গ্রণকাযী-৬৩ জন এফং বফববন্ন 

অয়ফধ যনভরক কভ যকাল্পন্ডয উয প্রবক্ষণপ্রাপ্ত- ১০৫ জন) । ফতযভাল্পন 

উ-প্রকল্পেয অতায় ৩৫০ বফঘা জবভল্পত মচ প্রদান কযা ল্পে । 
এছাড়া এ উ-প্রকল্পেয াবন দ্বাযা ভৎস্য চাল (পুকুয), উযান  

না যাযীল্পত াবন যফযা কাম যক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ মা বযদ যনকাল্পর 

মদখা মায় । াাাব প্রবক্ষণপ্রাপ্ত কৃলকযা বফববন্ন অয়ফধ যনভরক 

প্রবক্ষণ মমভন: মডআযী, মাবি, না যাযী, যাচাযী, ডার  ততর ফীজ স্য 

উৎাদন, প্লাবম্বং এন্ড আল্পরকবিকযার প্রবক্ষণ আতযাবদ গ্রল্পণয য তাল্পদয 

তদনবন্দন াবযফাবযক অয় অল্পগয তুরনায় ল্পনক মফল্পড় মগল্পছ এফং 

জীফন মাোয ভান উন্নত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য সুপরল্পবাগীগণ জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-২  ভূ-উবযস্থ াবনয ভাধ্যল্পভ ফবজ চাযা 

উৎাদন কাম যক্রভ বযদ যন 

 

 

বযদ যন  ফণ যনা বস্থযবচে 

১৪.৩ চান্দাআল্পকানা-ীভাফাড়ী এডবিউব উ-প্রকে,  মযপুয, 

ফগুড়া (স্থানকার ২০০৮) প্রকল্পেয সুবফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা 

এফং কাম যক্রভ বযদ যনঃ  

বযদ যল্পনয তাবযখ: ২৯ ল্পক্টাফয, ২০১৬ 

ফকাঠাল্পভাভঃ 

ক) মডায ট্াংকঃ ০১টি (৩ প্রল্পকাষ্ট বফবষ্ট ১৩.৫ পৄট উচ্চতা); 

খ) ভূ-গবযস্থ মচ নারাঃ ১০,২২৮ পৄট; 

গ) মবন্টবপউগার াম্প এন্ড ভটযঃ  ০১টি (৩০ এআচব, বডচাজয 

১০০- ৩৫০ ঘনবভটায/ঘন্টা); 

ঘ) মবন্টবপউগার াম্প এন্ড আবঞ্জনঃ  ০১টি (১৫ এআচব, বডচাজয 

৫০-১৭৫ ঘনবভটায/ঘন্টা); 

 

অযবডএ ঋণ কাম যক্রভঃ 

ীড কযাবটার ফযা্   ২০,০০,০০০.০০ টাকা 

াবব য চাজযঃ ১১% (যর সুদ) 

ঋণ বফতযণ মল্পন্ফম্বয ২০১৬ ম যন্ত  ১,৬২,৭৭,০৪০.০০ টাকা 

ঋণ গ্রণকাযী দস্যঃ ১৬৪ জন (পুরুল-১১৮ জন, ভবরা-৪৬ জন) 

অদায় াযঃ ৯১% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১  উ-প্রকে ফাস্তফায়নকাযী দস্যল্পদয াল্পথ 

মডায ট্াংক বযদ যন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-২  উ-প্রকল্পেয াম্প াউজ বযদ যন 

উ-প্রকল্পেয অতায় মভাট সুপরল্পবাগীয ংখ্যা ৪৭০ জন (মচ 

সুবফধাল্পবাগী-২০০ জন, ঋণ গ্রণকাযী-১৬৪ জন এফং বফববন্ন 

অয়ফধ যনভরক কভ যকাল্পন্ডয উয প্রবক্ষণপ্রাপ্ত- ১০৬ জন) । ফতযভাল্পন 

উ-প্রকল্পেয অতায় ৩৫০ বফঘা জবভল্পত মচ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । 
এছাড়া এ উ-প্রকল্পেয াবন দ্বাযা ভৎস্য চাল (পুকুয), উযান  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

অযবডএ ঋণ কাম যক্রভ বযচারনা িবতঃ 

 

মচ  াবন ব্যফস্থানা মকন্দ্র, ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া এয অতায় অযবডএ ঋণ নীবতভারা (ংল্পাবধত) নুযল্পণ 

বফববন্ন প্রকল্পেয ীড কযাবটার  ন্যান্য সূে মথল্পক প্রাপ্ত ল্পথ যয ভাধ্যল্পভ বযচাবরত সুপরল্পবাগীল্পদয অথ য-াভাবজক 

জীফনমাোয ভাল্পনান্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  বযল্পফ ংযক্ষণ, ভবরাল্পদয ল্পচতনতা  ক্ষভতায়ল্পনয সুল্পমাগ সৃবষ্ট কযাআ এ 

মকল্পন্দ্রয ভর উল্প্শ্য। এ রল্পক্ষয মচ  াবন ব্যফস্থানা মকন্দ্র প্রকে এরাকায় সুবফধাল্পবাগীল্পদয ভাল্পঝ ঘূন যায়াভান তবফর বল্পল্পফ 

১১% াবব য চাজয (ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা- ২%, ঋণ কাম যক্রভ বযচারনায় জনফর, মাতায়াত  ন্যান্য খযচ বভটাল্পনা ফাফদ- 

৯%) যর সুদ িবতল্পত ঋণ কাম যক্রভ বযচারনা কল্পয থাল্পক । ঋল্পণয বযভাণ একক ব্যবি ম যাল্পয় ল্পফ যাচ্চ ১০,০০০/- (দ 

াজায) টাকা এফং যফবতযল্পত ঋণীভা ল্পফ যাচ্চ ২৫,০০০/- (বিঁ াজায) টাকা বৃবি কযা মাল্পফ । মমৌথ কভ যকান্ড বযচারনায 

জন্য ঋল্পণয ীভা ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকা এফং যফবতযল্পত ঋণীভা ল্পফ যাচ্চ ২,০০,০০০/- (দুআ রক্ষ) টাকা বৃবি কযা মাল্পফ । 
৪৬টি ভান াপ্তাবক বকবস্তল্পত বফবনল্পয়াগকৃত ঋল্পণয থ য অল্পযাবত ১১% াবব য চাজয  অল্পরয াল্পথ একল্পে অদায়ল্পমাগ্য । 
উি ঋণ কাম যক্রভ যাবয ভাবযচারল্পকয নুল্পভাদনক্রল্পভ অযবডএ ঋণ নীবতভারা (ংল্পাবধত) নুমায়ী মচ  াবন 

ব্যফস্থানা মকন্দ্র, ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া কর্তযক বযচাবরত ল্পে। 
 

১৫.০ াধাযণ ম যল্পফক্ষণঃ 

 

বযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয বফববন্ন কাম যক্রভ ম যল্পফক্ষণ, সুপরল্পবাগী  কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং ন্যান্য তথ্যভ 

ম যাল্পরাচনা কল্পয প্রতীয়ভান য় মম,  

১৫.১  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর মচ এরাকা বৃবি এফং ধান, াক-বিয পরন বৃবি মল্পয়ল্পছ;  

১৫.২ ভূ-উবযস্থ াবনয মথামথ ব্যফায বনবিত কযা ল্পে ;  

১৫.৩ বফববন্ন অয়ফধ যনভরক কভ যকাল্পন্ডয পল্পর ভানুল্পলয জীফন জীবফকায উন্নয়ন রক্ষয কযা মাল্পে;  

১৫.৪ বধক কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃবষ্ট ল্পে;  

১৫.৫ প্রকেটি একটি গল্পফলণাধভী । াভবগ্রক দৃবষ্টল্পত প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণায পরাপর অাব্যাঞ্জক, তল্পফ প্রকৃত  ফহুভৄখী 

পরাপর মল্পত প্রকল্পেয কাম যক্রভ ম্প্রাযণ বনবফড়বাল্পফ ভবনটবযং কযা প্রল্পয়াজন;  

১৫.৬ ববফষ্যল্পত উ-প্রকে এরাকা বচবিত/বনফ যাচল্পন ন্ততল্পক্ষ ৭০ একয মচ এরাকা, ঘনফবতপূণ য এরাকা মমখাল্পন ১৫০ টি 

বযফায বনল্পয় অগ্রী এরাকাল্পক প্রাধান্য বদল্পয় বডএআ, বফঅযবডবফ, বফএবডব, এরবজবড ভন্বল্পয়য ভাধ্যল্পভ  বফববন্ন ধযল্পনয 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন   গুরুত্বপূণ য ভূবভকা যাখল্পত াল্পয; 

১৫.৮ উ-প্রকল্পেয াধাযণ সুপরল্পবাগী জনল্পগাষ্ঠী মাল্পত ফবঞ্চত না য় ম রল্পক্ষয ফাস্তফায়নকাযী বভবত কর্তযক াবনয ব্যফাল্পযয 

মমৌবিক চাজয বনধ যাযল্পণ অযবডএ’য বনল্পদ যনা থাকা প্রল্পয়াজন। এজন্য একটি নীবতভারা প্রণয়ন কযা মমল্পত াল্পয, ফতযভাল্পন 

বভবত াবনয চাজয বনধ যাযণ কল্পয থাল্পক; 

১৫.৯  শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীল্পত াবনয বযভাণ ভাল্পঝ ভাল্পঝ প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় কল্পভ মায়ায় মচ কাম যক্রভ ব্যত ল্পয়ল্পছ। এ 

ব্যাাল্পয নদী/খার খননপূফ যক াবন ংযক্ষল্পণয বফলল্পয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তযক উল্পযাগ মনয়া মমল্পত াল্পয; 

না যাযীল্পত াবন যফযা কাম যক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ মা বযদ যনকাল্পর 

দৃশ্যভান য় । াাাব প্রবক্ষণপ্রাপ্ত কৃলকযা বফববন্ন অয়ফধ যনভরক 

প্রবক্ষণ মমভন: নাযী ল্পচতনতা, ক্ষভতায়ন  মনর্তত্ব বফকা, াঁ-ভৄযগী 

ারন, গাবী ারন  গরু মভাটাতাজাকযণ, না যাযী, যাচাযী, ডার  

ততর ফীজ স্য উৎাদন, প্লাবম্বং এন্ড আল্পরকবিকযার প্রবক্ষণ আতযাবদ 

গ্রল্পণয য তাল্পদয তদনবন্দন াবযফাবযক অয় অল্পগয তুরনায় ল্পনক 

মফল্পড় মগল্পছ এফং জীফন মাোয ভান উন্নত ল্পয়ল্পছ  ভল্পভ য সুপরল্পবাগীগণ 

জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৩   সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ  

ভতবফবনভয় বা। 



 

১৫.১০    অযবডএ ঋণ নীবতভারা নুমায়ী ৪৬টি ভান াপ্তাবক বকবস্তল্পত বফবনল্পয়াগকৃত ঋল্পণয থ য অল্পযাবত ১১% াবব য 

চাজয  অল্পরয াল্পথ একল্পে অদায় কযা য় । প্রকল্পেয ঋণ কাম যক্রভ যাবয ভাবযচারল্পকয নুল্পভাদনক্রল্পভ 

অযবডএ ঋণ নীবতভারা (ংল্পাবধত) নুমায়ী মচ  াবন ব্যফস্থানা মকন্দ্র, ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া কর্তযক 

বযচাবরত ল্পে । উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য ীড কযাবটার মথল্পক অযবডএ ঋণ কাম যক্রভ বযচারনায মক্ষল্পে াপ্তাবক 

বকবস্তল্পত বযল্পাধ ফাধ্যতাভরক না মযল্পখ প্রল্পয়াজল্পন অয় বৃবিভরক কভ যকান্ড ভাবপ্ত বববিক বকবস্ত অদায় 

াবক্ষক/ভাবক/তেভাবক/ধ যফাবল যক বনধ যাযণ কযা মমল্পত াল্পয, তল্পফ তবাগ  ঋণ অদায় বনবিত কযল্পত ল্পফ;  

১৫.১১ অযবডএ-উদ্ভাবফত ভূ-গবযস্থ মচ নারা একটি মটকআ ভল্পডর। এ ভল্পডরটি াযা মদল্প ম্প্রাযণ কযায রল্পক্ষয মদল্পয 

ন্যান্য এরাকায় এ ধযল্পণয প্রকে ম্প্রাযণ কযা মমল্পত াল্পয। ভর তফবষ্ট ল্পরাঃ জবভয চয় মযাধ য়, বনচু 

এরাকা মথল্পক উচু এরাকায় াবন যফযা কযা, াভাবজক ফন্ধন বৃবি ায়, মচ এরাকা বৃবি ায়। এ কাযল্পণ ল্লী 

উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া ১৯৮২ াল্পর গল্পফলণারব্ধ পরাপল্পরয ভাধ্যল্পভ ভূ-গবযস্থ মচ নারা স্থান কল্পয মচসুবফধা প্রাপ্ত 

জবভয বযভাণ ১৭ মল্পক্টয়ায মথল্পক ৬৭.২০ মক্টয়াল্পয উন্নয়ন ম্ভফ ল্পয়ল্পছ । এ জন্য ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী ২০০৪ 

াল্পর স্বাধীনতা দল্পক ভূবলত য়। ফতযভাল্পন এ ভল্পডরটি ফল্পযন্দ্র ফহুভৄখী উন্নয়ন কর্তযক্ষ কর্তযক ভগ্র উিযফঙ্গ তথা 

যাজাী  যংপুয বফবাল্পগয অতায় ফাস্তফাবয়ত ল্পে। াাাব ফাংরাল্পদ কৃবল উন্নয়ন কল্প যাল্পযন এ ভল্পডরটি 

াযাল্পদল্প ম্প্রাযণ কযল্পছ; মদল্পয ন্যান্য এরাকায় এ ধযল্পণয প্রকে ম্প্রাযণ কযা মমল্পত াল্পয । 

১৬। ভস্যা:  

 

১৬.১  শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীল্পত াবনয বযভান ভাল্পঝ ভাল্পঝ প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় কল্পভ মায়; পল্পর দুআ এক ফায মচ কাম যক্রভ 

ব্যত ল্পয়ল্পছ; এফং  

১৬.২  উ-প্রকল্পেয অতায় ঋণ অদাল্পয়য ায তবাগ বযরবক্ষত য়বন (ল্পফ যাচ্চ ৯৫%  ফ যবনম্ন ৯১%)।  
 

১৭। প্রকল্পেয াবফ যক গ্রগবত: 

 

প্রকে ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি জুন, ২০১৫ তাবযল্পখ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকল্পেয নুল্পভাবদত ব্যয় 

২৮২১.৫২ রক্ষ টাকায ভল্পধ্য ২৮১৮.৫৭ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অবথ যক গ্রগবত ৯৯.৯০%। 

 

১৮। প্রকল্পেয উল্প্শ্য জযন: 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাল্পয) 

ক) ভূ-উবযস্থ াবনয প্রাপ্যতা/ 

ম যাপ্ততা নুমায়ী শুষ্ক মভৌসুল্পভ উি 

াবন ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ মচ 

কাম যক্রভ বনবিত কযা 

ক) সুবফধাল্পবাগীল্পদয প্রল্পদয় তথ্যভল্পত, প্রকে এরাকাগুল্পরাল্পত এ প্রকেটি স্থাল্পনয পূল্পফ য 

াধাযণতঃ গবীয নরকূ/গবীয নরকূ/বৃবষ্টয াবনয উয বনব যয কল্পয মচ কাম যক্রভ 

চারাত। পল্পর শুষ্ক মভৌসুল্পভ াবন স্তল্পযয বনম্নগাভীতা ফা খযায কাযল্পণ উি এরাকাভল্প 

মচ কাম যক্রভ দারুণবাল্পফ ব্যত ল্পতা । এ প্রকেটি গ্রল্পণয পল্পর ভূ-উবযস্থ (নদী/খার 

মমখাল্পন ম যাপ্ত াবন যল্পয়ল্পছ) াবন উল্পিারল্পনয ভাধ্যল্পভ শুষ্ক মভৌসুল্পভ মচ কাম যক্রভ 

বযচারনা কযা ম্ভফ ল্পে। 
খ) রাবজনক এফং দক্ষ াবন ম্পদ 

ব্যফস্থানায় ভূ-গবযস্থ মচনারা 

স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন 

খ) কৃলকযা প্রচবরত িবতল্পত উন্ুি কাচা মচ নারায ভাধ্যল্পভ মচ কাম যক্রভ চারাত । 
পল্পর প্রায় ৪০% াবন চয় ল্পতা, াাাব জবভয চয় ল্পতা । অযবডএ 

উদ্ভাবফত রাবজনক এফং দক্ষ াবন ম্পদ ব্যফস্থানায় ভূ-গবযস্থ মচনারা প্রবত উ-

প্রকল্পে গল্পড় ১.৫ - ২.০ বকঃবভঃ স্থাল্পনয পল্পর প্রায় ৪০% াবনয চয় মযাধ কযা 

ম্ভফ ল্পয়ল্পছ এফং জবভয বযভাণ গল্পড় ১৭ মক্টয মথল্পক ৬৭.২০ মক্টল্পয উন্নীত কযা 

ম্ভফ ল্পয়ল্পছ বফধায়; অাব্যঞ্জক পর উৎাদন ম্ভফ ল্পয়ল্পছ। 
গ) অযবডএ উদ্ভাবফত স্বে ব্যল্পয়য ভূ-

গবযস্থ মচনারা াযাল্পদল্প 

ম্প্রাযল্পণয রল্পক্ষয প্রদ যন কযা 

গ) এ প্রকল্পেয অতায় মদল্পয ২৮টি মজরায ৪৫টি এরাকায় ভূ-গবযস্থ মচ নারা 

ম্প্রাযণ তথা প্রদ যন কযা ল্পয়ল্পছ; মা ন্যান্য স্থাল্পন যকাবয/ 

মফযকাবয/বভবত/ব্যবি ভাবরকানা ম যাল্পয় এধযল্পণয ভূ-গবযস্থ মচ নারা ম্প্রাযণ 

কযায সুল্পমাগ যল্পয়ল্পছ।  
 

ঘ) ভানম্মত উচ্চপরনীর ফীজ 

ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন 

বৃবি 

ঘ) প্রকে গ্রল্পণয পূল্পফ য গতানুগবতক িবতল্পত স্থানীয় ফীজ দ্বাযা পর উৎাদন কযা 

ল্পতা। প্রকে গ্রল্পণয পল্পর প্রকে এরাকায কৃলকল্পদয ভানম্মত উচ্চপরনীর ফীল্পজয 

মমভন- বি-াআবিড-১, াআবিড-২, স্বণ যা, ীযা আতযাবদ ধান চাল্পলয প্রবক্ষণ তথা যাভ য 



 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাল্পয) 

প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ; বফধায় কাবিত পর উৎাদন বৃবি ম্ভফ ল্পয়ল্পছ। 
ঙ) দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য বফববন্ন 

অয়ফধ যণভরক কাম যক্রভ গ্রন কযা; 

মমভন াঁ-ভৄযগী  গফাদী শু 

ারন, উযান  না যাযী উন্নয়ন, মচ 

 াবন ব্যফস্থানা, কৃবল উন্নয়ন, 

খায প্রবক্রয়াজাতকযণ  ংযক্ষণ 

আতযাবদ; 

ঙ) দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য প্রবতটি প্রকে এরাকায় নূন্যতভ ৮০ জন সুবফধাল্পবাগীল্পদয 

বফববন্ন অয়ফধ যণভরক কাম যক্রল্পভয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ; মমভনঃ াঁ-ভৄযগী 

 গফাদী শু ারন, উযান  না যাযী উন্নয়ন, মচ  াবন ব্যফস্থানা, কৃবল উন্নয়ন, 

খায প্রবক্রয়াজাতকযণ  ংযক্ষণ আতযাবদ; 

চ) অযবডএ ঋণ কভ যসূচীয ায়ক 

বফববন্ন অয়ফধ যনভরক প্রবক্ষণ 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা; 

চ) অযবডএ ঋণ প্রদাল্পনয পূল্পফ য দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য প্রবতটি প্রকে এরাকায় নূন্যতভ 

৮০ জন সুবফধাল্পবাগীল্পদয বফববন্ন অয়ফধ যণভরক কাম যক্রল্পভয উয প্রবক্ষণ প্রদান পূফ যক 

অগ্রী সুবফধাল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য স্ব-স্ব মিল্পড ঋণ প্রদান কযা য় । ঋণ অদাল্পয়য ায 

ল্পফ যাচ্চ ৯৫%  ফ যবনম্ন ৯১%।  
ছ) একু তল্পক ফবধ যত জনংখ্যায 

চাবদা মভটাল্পনায জন্য খায 

উৎাদন বৃবি কযা; 

ছ) প্রকে এরাকাগুল্পরাল্পত বফববন্ন ধযল্পণয কাম যক্রভ াল্পত মনয়া ল্পয়ল্পছ মথাঃ রাবজনক 

 দক্ষ মচ ব্যফস্থানা; বফববন্ন অয়ফধ যনভরক কভ যকাল্পন্ডয উয প্রবক্ষণ; স্ব-স্ব মিড 

বনফ যাচন পূফ যক ঋণ প্রদান আতযাবদয পল্পর একু তল্পক ফবধ যত জনংখ্যায চাবদা 

মভটাল্পনায জন্য খায উৎাদন বৃবিল্পত ায়ক ভূবভকা ারন কযল্পত ক্ষভ ল্পফ; 

জ) মটকআ প্রকে ব্যফস্থানায 

ভল্পডর উন্নয়ন কযা; 

জ) নদী/খার ল্পত মল্পচয াবন মডায ট্াংল্পক উল্পিারন এফং মডায ট্াংক ল্পত উি 

াবন ভূ-গবযস্থ মচ নারায ভাধ্যল্পভ ভাঠ ম যাল্পয় যফযা কাম যক্রভ একটি অযবডএ-

উদ্ভাবফত স্বীকৃত মটকআ ভল্পডর মায স্থায়ীত্ব প্রায় ২০-২৫ ফছয ধযা ল্পয়ল্পছ; 

ঝ) মচ খযচ হ্রাকযণ; ঝ) অযবডএ উদ্ভাবফত রাবজনক এফং দক্ষ াবন ম্পদ ব্যফস্থানায় ভূ-গবযস্থ মচনারা 

স্থাল্পনয পল্পর প্রায় ৪০% াবনয চয় মযাধ কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ এফং জবভয বযভান 

গল্পড় ১৭ মক্টয মথল্পক ৬৭.২০ মক্টল্পয উন্নীত কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ বফধায়; মচ খযচ 

ল্পনকাংল্প হ্রা কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ; 

ঞ) বফদুযৎ াশ্রল্পয়য ভাধ্যল্পভ শুষ্ক 

মভৌসুল্পভ মরাডল্পবডং কভাল্পনা; এফং 

ঞ) ভূ-উবযস্থ াবন উল্পিারল্পনয মড তুরনাভরকবাল্পফ ভূ-গবযস্থ াবন উল্পিারল্পনয মড 

ল্পক্ষা ল্পনক কভ; পল্পর  এল্পক্ষল্পে ল্পনক কভ ক্ষভতা ম্পন্ন মল্পডয াম্প-মভাটয 

ব্যফায কযল্পত য়; বফধায় এল্পক্ষল্পে বফদুযৎ াশ্রল্পয়য ভাধ্যল্পভ শুষ্ক মভৌসুল্পভ মচ খযচ 

কভাল্পনা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ; এফং 

ট) ভূ-উবযস্থ াবন দ্বাযা মচ 

ব্যফস্থানা বিারীকযল্পণয ভাধ্যল্পভ 

ভূ-গবযস্থ াবন ম্পল্পদয প্রাকৃবতক 

বযল্পফগত বাযাম্য যক্ষা কযা। 

ট) ভূ-গবযস্থ াবনয উয চা কবভল্পয় ভূ-উবযস্থ াবনয াাল্পে মচ সুবফধা 

ম্প্রাযণকল্পে অযবডএ কর্তযক প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা কাম যক্রভ বযচারনায জন্য 

অল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ । পল্পর ভূ-গবযস্থ াবন ম্পল্পদয প্রাকৃবতক 

বযল্পফগত বাযাম্য যক্ষা কযা ায়ক ল্পে। 
 

১৯। সুাবয :  
 

১৯.১ ববফষ্যল্পত উ-প্রকে এরাকা বচবিত/বনফ যাচল্পন ন্ততল্পক্ষ ৭০ একয মচ এরাকা, ঘনফবতপূণ য এরাকা মমখাল্পন ১৫০ টি 

বযফায বনল্পয় অগ্রী এরাকাল্পক প্রাধান্য বদল্পয় বডএআ, বফঅযবডবফ, বফএবডব, এরবজবড ভন্বয়কল্পয  মদল্পয বফববন্ন এরাকায়  

মচ নারায স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ ভূ-উবযস্থ াবন ব্যফাল্পযয রল্পক্ষয  প্রকে ফাস্তফায়ল্পন  গুরুত্বপূণ য ভূবভকা যাখল্পত াল্পয; 

১৯.২ উ-প্রকে এরাকায াবফ যক কাম যক্রভ ভানুল্পলয ভাল্পঝ ব্যাকবাল্পফ ম্প্রাযল্পণয রল্পক্ষয অযবডএ এ বফলল্পয় মফব মফব 

গণংল্পমাগ  প্রচায কযা প্রল্পয়াজন;  

১৯.৩ উ-প্রকল্পেয াধাযণ সুপরল্পবাগী জনল্পগাষ্ঠী মাল্পত ফবঞ্চত না য় ম রল্পক্ষয ফাস্তফায়নকাযী বভবত কর্তযক াবনয মমৌবিক 

চাজয বনধ যাযল্পণ অযবডএ’য বনল্পদ যনা থাকা প্রল্পয়াজন। অযবডএ কর্তযক এজন্য একটি নীবতভারা প্রণয়ন কযা মমল্পত াল্পয; 

১৯.৪  শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীল্পত াবনয বযভাণ ভাল্পঝ ভাল্পঝ প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় কল্পভ মায়ায় মচ কাম যক্রভ ব্যত ল্পয়ল্পছ। এ 

ব্যাাল্পয নদী/খার খননপূফ যক াবন ংযক্ষল্পণয বফলল্পয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তযক উল্পযাগ মনয়া মমল্পত াল্পয; 

১৯.৫    অযবডএ ঋণ নীবতভারা নুমায়ী ৪৬টি ভান াপ্তাবক বকবস্তল্পত বফবনল্পয়াগকৃত ঋল্পণয থ য অল্পযাবত ১১% াবব য 

চাজয  অল্পরয াল্পথ একল্পে অদায় কযা য় । উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য ীড কযাবটার মথল্পক অযবডএ ঋণ কাম যক্রভ 



 

বযচারনায মক্ষল্পে াপ্তাবক বকবস্তল্পত বযল্পাধ ফাধ্যতাভরক না মযল্পখ প্রল্পয়াজল্পন অয় বৃবিভরক কভ যকান্ড ভাবপ্ত বববিক 

বকবস্ত অদায় াবক্ষক/ভাবক/তেভাবক/ধ যফাবল যক বনধ যাযণ কযা মমল্পত াল্পয, তল্পফ তবাগ ঋণ অদায় বনবিত কযল্পত 

ল্পফ। 

১৯.৬ একু তল্পক ফবধ যত জনংখ্যায চাবদা মভটাল্পনা তথা খায উৎাদন বৃবিয জন্য এ ধযল্পনয জাতীয়  প্রকেগুল্পরা 

যকায গ্রাবধকায বববিল্পত ম যায়ক্রল্পভ যকাযী বফববন্ন প্রবতষ্ঠান কর্তযক ভাঠ ম যাল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয বনবভল্পি ববফষ্যল্পত 

বযকেনা গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয; 

১৯.৭ অযবডএ-উদ্ভাবফত ভূ-গবযস্থ মচ নারা একটি মটকআ ভল্পডর। এ ভল্পডরটি াযা মদল্প ম্প্রাযণ কযায রল্পক্ষয মদল্পয 

ন্যান্য এরাকায় এ ধযল্পণয প্রকে ম্প্রাযণ কযা মমল্পত াল্পয; 

১৯.৮ এটি একটি গল্পফলণাধভী প্রকে। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ববজ্ঞতা/সুবফধা ম্প্রাযল্পণয উল্পযাগ গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয; 

 

১৯.৯ প্রকেটি External Audit দ্রুত ম্পাদন এফং এয Findings IMED-মক অফবত কযগত গফ; এফং 

 

১৯.১০ সুাবযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ২ (দুআ) ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবড ’মক ফবত কযায জন্য নুল্পযাধ 

কযা ল্পরা। 

 

  

 



 

ংল্পমাজনী-ক 
 

প্রকল্পেয ফস্থান :   মদময ২৮ মজরায ৪৫ টি গ্রাভ 
 

ক্রঃ 

নং 
বফবাগ মজরা উল্পজরা গ্রাল্পভয নাভ 

১ 

যাজাী - ৫ টি 

ফগুড়া মযপুয মফটনখয 

২ ফগুড়া মযপুয কাবরয়ানকয 

৩ ফগুড়া মযপুয কল্যানী 

৪ ফগুড়া মযপুয বভাফাড়ী 

৫ বযাজগঞ্জ যায়গঞ্জ ধানগড়া 

৬ 

ঢাকা - ৭ টি 

ভয়ভনবং মধাফাউড়া গাভাযীতরা 

৭ মনেল্পকানা করভাকান্দা উিযাড়া 

৮ ভাদাযীপুয বফচয বফচয 

৯ ভাদাযীপুয যানজয বররাভফযবদ 

১০ যাজফাড়ী ফাবরয়াকাবন্দ ফাবরয়াকাবন্দ 

১১ মগাারগঞ্জ দয ফাঁফাড়ী 

১২ পবযদপুয অরপাডাঙ্গা অরপাডাঙ্গা 

১৩ যংপুয - ১ টি ঞ্চগড় মফাদা ঠাকুযাড়া 

১৪ 

ফবযার - ১২ টি 

ফবযার ভরাবদ দবড়যচয 

১৫ মবারা চযপযান চযপবকড়া 

১৬ মবারা ভনপুযা ঢারচয 

১৭ টুয়াখারী দয বাবগযাফাদ 

১৮ টুয়াখারী কারাআয়া ফন্দয ফাউপর 

১৯ বল্পযাজপুয নাবজযপুয বীভকাঠি 

২০ বল্পযাজপুয বজয়ানগয তযাী 

২১ বল্পযাজপুয ফাশুযী ফাশুযী 

২২ ফযগুনা তারতরী মভৌযবী 

২৩ ফযগুনা দয বিভ বুবড়যচয 

২৪ ঝারকাঠি তবযফাা তবযফাা 

২৫ ফবযার উবজযপুয উবজযপুয 

২৬ 

বল্পরট - ৪ টি 

মভৌরবীফাজায কভরগঞ্জ কুভড়াকান 

২৭ সুনাভগঞ্জ জগন্নাথপুয জগন্নাথপুয 

২৮ সুনাভগঞ্জ দয িাক্ষণগাঁ 

২৯ সুনাভগঞ্জ ধাযাযগাঁ মদায়াযাফাজায 

৩০ 

খুরনা - ১০ টি 

ভাগুড়া াবরখা ফয়যা 

৩১ ভাগুড়া দয ফাযবয়া 

৩২ ফাল্পঘযাট বচতরভাযী মফবতবুবনয়া 

৩৩ ফাল্পঘযাট বচতরভাযী খবরাখারী 

৩৪ ফাল্পঘযাট মভাড়রগঞ্জ শ্রীপুয 

৩৫ খুরনা মতযখাদা কাল্পটঙ্গা 

৩৬ খুরনা কয়যা ভবদনাফাদ 

৩৭ াতক্ষীযা শ্যাভনগয মগাবফন্দপুয 

৩৮ নড়াআর মরাাগড়া কারনা 

৩৯ নড়াআর দয নড়াআর 

৪০ চিগ্রাভ - ৬ টি বফ-ফাড়ীয়া ফাঞ্ছাযাভপুয অাদনগয 

৪১ রক্ষীপুয দয বদঘরী 



 

ক্রঃ 

নং 
বফবাগ মজরা উল্পজরা গ্রাল্পভয নাভ 

৪২ খাগড়াছবড় বদঘীনারা াবন্তনগয 

৪৩ চিগ্রাভ পটিকছবড় ারুয়ারছবড় 

৪৪ চাঁদপুয কচুয়া সুয়ারুর 

৪৫ কক্সফাজায যাভৄ যাভৄ 

ফ যল্পভাট ৪৫ টি গ্রাভ 

 



 

প্রকল্পেয ংগ বববিক গ্রগবত: (ববঅয এয বববিল্পত)                                                                       

ংল্পমাজনী-খ 

 (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                                           

থ যননবতক মকাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান

/ ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী 

রক্ষভাো 
প্রকৃত 

গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ যক ফাস্তফ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

৪৫০০ বপাযল্পদয মফতন জন  ৯ জন  ৯ জন (ফযা্ বফীন 

বতবযি দাবয়ল্পত্ব) 
৪৬০০ প্রবতষ্ঠান কভ যচাযীল্পদয মফতন জন ৩৫.২০ ১১ জন ৩৪.৯৯ ১১ জন 

৪৭০০ বাতাবদ  ৩৬.৩০  ৩৫.৮০  

৪৮০০ যফযা  মফা 

৪৮০১ ভ্রভণ ব্যয়  ১০.০০  ৯.৮৭  

৪৮০৫ বাযটাআভ বাতা  ২.০০  ১.৯৩  

৪৮০৬ বাড়া-বপ  ৭.০০  ৬.৯৯  

৪৮১৫ ডাক  ১.৫০  ১.৩২  

৪৮১৬ মটবরল্পপান/মটবরগ্রাভ/মটবরবপ্রন্টায  ৬.০০  ৬.০০  

৪৮২১ বফদুযৎ  ৩.০০  ২.৯৯  

৪৮২৩ মল্পিার  লুবিকযান্ট  ২৫.০০  ২৪.৮১  

৪৮২৭ াফবরল্পকন, াফবরবটি এফং ডকুঃ  ২৫.০০ ৭ টি ২৪.৯৯ ৭ টি 
৪৮২৮ মষ্টনাযী  ১০.০০  ৯.৯৭  

৪৮৩৬ আউবনপভ য  ০.৮০  ০.৮০  

৪৮৪০ প্রবক্ষণ ব্যয় জন ১০০.০০ ৩০০০ 

জন 

৯৯.৯৭ ৩০০০ জন 

৪৮৪২ মবভনায, কনপাল্পযন্প টি ২০.০০ ৬ টি ১৯.৯৮ ৬ টি 

৪৮৪৫ অপ্যায়ন  ৫.০০  ৫.০০  

৪৮৪৬ বযফণ ব্যয়  ৫০.০০ ২ টি ৪৯.৪৬ ২ টি 

৪৮৫১ বনয়বভত শ্রবভক  ২.০০  ২.০০  

৪৮৮৩ ম্মানী/বপ/াবযশ্রবভক  ৩৫.০০  ৩৪.৯৯  

ভল্যায়ন  ১০.০০ ২ টি ৯.৯৯ ২ টি 

৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয়  ১২.০০  ১২.০০  

৪৯০০ মভযাভত, ংযক্ষণ  পুনফ যান 

৪৯০১ মানফান  ৪.০০  ৩.৯৮  

৪৯০৬ অফাফে  ২.০০  ২.০০  

৪৯১১ কবম্পউটায  বপ মন্ত্রাবত  ৫.০০  ৪.৯৮  

মভাট যাজস্ব ব্যয়  ৪০৬.৮০  ৪০৪.৮১  

(খ) ভরধন ব্যয়      

৬৮০০ ম্পদ ংগ্র/ক্রয়      

৬৮০৭ মভাটয মানফান টি ৪.৭২ ৪ টি ৪.৭২ ৪ টি 

৬৮১৩ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ  ৪০.০০  ৩৯.৯৯  

৬৮১৫ প্রবক্ষণ মন্ত্রাবত, কবম্পউটায 

আতযাবদ 
 ২৫.০০  ২৪.৯৯  

৬৮২১ অফাফে  ২০.০০  ১৯.৯৮  

৭০০০ বনভ যাণ  পূতয 

৭০৩৬ মচ ফকাঠাল্পভা (প্রদ যনী স্কীভ)  ১১২৫.০০ ৪৫ টি ১১২৪.০৮ ৪৫ টি 
বডটিউফল্পয়র  স্থান  ৩০০.০০ ২০ টি ৩০০.০০ ২০ টি 





 

থ যননবতক মকাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান

/ ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী 

রক্ষভাো 
প্রকৃত 

গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ যক ফাস্তফ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭৩০০ ঋণ গ্রীভ প্রদান 

৭৩০১ ীড কযাবটার (উন্নয়ন খাল্পত নগদ 

ঋণ)  
 ৯০০.০০ ৪৫ টি ৯০০.০০ ৪৫ টি 

 মভাট ভরধন ব্যয়  ২৪১৪.৭২  ২৪১৩.৭৬  

ফ যল্পভাট (যাজস্ব+ভরধন)  ২৮২১.৫২  ২৮১৮.৫৭ 

(৯৯.৯০%

) 

 

 

 



 

ভফায় বধদপ্তল্পযয অআবটি  আ-বটিল্পজন াবব য উন্নয়ন প্রকমেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন 

 

ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৫ বরঃ 

 

১। প্রকল্পেয নাভ  : ভফায় বধদপ্তল্পযয অআবটি  আ-বটিল্পজন াবব য উন্নয়ন প্রকে 

২। বনফ বাী ংস্থা  : ভফায় বধদপ্তয।  

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা : ভগ্র ফাংরাল্পদ। প্রকল্পেয সুবনবদ যষ্ট ফস্থান বনল্পম্ন মদখাল্পনা ল্পরা: 

 

ক্রবভক নং অফস্থান 

১। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ এফং ভফায় অবধদপ্তমযয দয 

কাম বারয় (ভফায় বফন, আগাযগাঁও), ঢাকা। 

২। বফবাগীয় ভফায় কাম বারয় - ৭টি 

৩। মজরা ভফায় কাম বারয় – ৬৪ টি 

৪। ফাংরাগদ ভফায় একগডভী, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা। 

৫। আঞ্চবরক ভফায় ইনবিটিউট - ১০টি 

৬। উগজরা ভফায় কাম বারয় - ৪৯১ টি 

 

    

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

 ভর ংল্পাবধত 

১৬৯১.১

৭ 

১৮১৩.২৫ ১৭১৮.৩৬ মভ, ২০১১ 
ল্পত 

জুন, ২০১৪ 

মভ, ২০১১ 
ল্পত 

জুন, ২০১৫ 

মভ, ২০১১ 
ল্পত 

জুন, ২০১৫ 

২৭.১৯ 

(১.৬১%) 

১ ফৎয 
(৩৩%) 

 

৬।  প্রকগেয অথ বায়ন               :    প্রকেটি ম্পূণ ব বজওবফ অথ বায়গন ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

৭। ংগ বববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত:  

(রক্ষ টাকায়) 

ংল্পগয নাভ 

(বডবব নুমায়ী) 
একক রক্ষয ভাো (বডবব নুমায়ী)  প্রকৃত গ্রগবত বফচুযবতয কাযণ 

অবথ যক ফাস্তফ  

(বযভাণ/ংখ্যা

) 

অবথ যক ফাস্তফ  

(বযভাণ/ংখ্যা

) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কবম্পউটায মন্ত্রাং ংখ্যা ৬০৯.০০ ২৯২৫ ৬০৫.৭৬ ২৯২৫ দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

পটয়যায ংখ্যা ২০.৭৫ মথাক  ২০.৭৩ ৪ দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 



 

ংল্পগয নাভ 

(বডবব নুমায়ী) 
একক রক্ষয ভাো (বডবব নুমায়ী)  প্রকৃত গ্রগবত বফচুযবতয কাযণ 

অবথ যক ফাস্তফ  

(বযভাণ/ংখ্যা

) 

অবথ যক ফাস্তফ  

(বযভাণ/ংখ্যা

) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ল্পয়ল্পছ। 

তফদুযবতক যঞ্জভাবদ টন ২৫.০০ ৪০ ২৫.০০ ৪০ প্রকৃত ব্যল্পয়য বববিল্পত ংল্পাবধত 

ব.ব’মত ংস্থান যাখা ল্পয়ল্পছ বফধায় 

মকান বফচুযবত মনআ। 

মন্ত্রাবত  যঞ্জভাবদ ংখ্যা ১১.৫০ ৪ ১১.৪৯ ৪ দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

অফাফে ংখ্যা ১৫.০০ ১২৭ ১১.০৯ ১২৭ দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

আন্টাযল্পনট মথাক ৬০.০০ - ৫৩.৫৭ - দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

জনফর জন ৩২৬.৪৫ ৭৩ ২৯৭.৩২ ৫৭ প্রকল্পে বনল্পয়াগকৃত কভ যচাযীয ভল্পধ্য 

বফববন্ন ভল্পয় চাকুযী মছল্পড় মদয়ায় 

প্রকে ভাপ্তকারীন ৫৫ জন বনল্পয়াবজত 

বছল্পরন বফধায় এখাল্পত থ য াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ।  

যাভ যক পাভ য ৪৫৭.০০ ২ ৪০৮.১৮ ২  দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

প্রবক্ষণ ংখ্যা ১৬১.৭৫ ১১৯০ ১৬১.৬৮ ১১৯০ একজন প্রবক্ষণাথীল্পক প্রাবনক 

কাযল্পণ বাতা কভ মদয়ায় ভদয় থ য 

ব্যয় য়বন। 

ভৄদ্র মথাক ২০.০০ - ১৯.৯২ - দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

কবম্পউটায াভগ্রী 

মভযাভত 

মথাক ২০.০০ - ১৯.৯৭ - দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

ভটয মভাযাভত মথাক ১০.০০  ১০.০০   

কবম্পউটায াভগ্রী মথাক ১৫.০০  ১৪.৯৯  দযল্পে প্রাপ্ত ফ যবনম্ন দল্পযয বববিল্পত 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ বফধায় অবথ যক াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ। 

মবভনায/কভ যারা ংখ্যা ১০.০০ ৫ ১০.০০   

ন্যান্য - ৫১.৮০ - ৪৮.৬৬ - জ্বারানী, বযফন  বফজ্ঞান খাল্পত  

ব্যয় কভ ল্পয়ল্পছ বফধায় থ য াশ্রয় 

ল্পয়ল্পছ।  

মভাট - ১৮১৩.২৫ - ১৭১৮.৩৬ 

(৯৪.৭৭%) 

- - 

 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:  প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় মকান ংল্পগয কাজ ভাপ্ত মনআ । 
৯। ভল্যায়ন িবত (Methodology):  অল্পরাচয প্রকল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি প্রণয়ল্পন বনল্পম্নাি বফলয়/িবত নুযণ কযা 

ল্পয়ল্পছঃ 

  

 বডবব ম যাল্পরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তযক মপ্রবযত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম যাল্পরাচনা; 



 

 ববঅয ম যাল্পরাচনা; 

 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজবভন বযদ যন   সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ 

অল্পরাচনা।; 
 বিয়াবযং কবভটিয কাম যবফফযণী ম যাল্পরাচনা; এফং 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয বববিল্পত ংবিষ্ট কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা। 
 

১০। প্রকল্পেয উল্প্শ্য: তথ্য  মমাগাল্পমাগ-প্রভেবি ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ ভফায় বধদপ্তল্পযয কাম যক্রল্পভ গবতীরতা অনয়ন, 

ভফায় বভবতগুল্পরায ন-রাআন ভবনটবযং িবতয প্রফতযন,ভফায় ংক্রান্ত গুরুত্বপূণ য নাগবযক মফা ন-রাআল্পন 

প্রদান এফং ভফায়ী  ভফায় বধদপ্তল্পযয জনফরল্পক তথ্য প্রভেবি ব্যফাল্পয দক্ষতা উন্নয়ন কযা এ প্রকল্পেয ভর 

উল্প্শ্য। প্রকল্পেয সুবনবদ যষ্ট উল্প্শ্যগুল্পরা ল্পেঃ 

 ভফায় বধদপ্তল্পযয কর ম যাল্পয়য দপ্তয এফং প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠানভল্প তথ্য প্রভেবি বল্পিভ প্রফতযল্পণয রল্পক্ষয 

প্রল্পয়াজনীয় াড যয়যায  পট্য়যায আন্পটল্পরন  যক্ষণাল্পফক্ষণ; 

 একটি ডায়নাবভক ল্পয়ফল্পাট যার চালুয ভাধ্যল্পভ ভফায় বভবত বনফন্ধন  ভফায় ংবিষ্ট প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবদ 

নরাআল্পন ডাউনল্পরাড কযায সুবফধা ম্ববরত আ-বটিল্পজন াবব য চালুকযণ; 

 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, ভফায় বধদপ্তয  ধীনস্থ ংস্থাভৄল্পয ভল্পধ্য একটি ডাটা-মনটয়াকয 

স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ নরাআন তথ্য মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা চালুকযণ;  

 ভফায় বধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারল্পয়য াল্পথ কর মজরা  বফবাগীয় ভফায় কাম যারল্পয়য যাবয ন-রাআন 

ডাটা কাল্পনকটিববটি স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ ভফায় বভবতয কবম্পউটায বববিক এভঅআএ (ববফএভঅআএ) 

ব্যফস্থা উন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষণ এফং  

 ভফায় বধদপ্তল্পযয বফযভান জনফর  ভফায়ীল্পদযল্পক তথ্য প্রভেবি বফলয়ক জ্ঞাল্পন ভিকযণ।  

 

১১। প্রকল্পেয টভূবভ:   

ভফায় বধদপ্তয ফাংরাল্পদল্পয ভফায় অল্পন্দারল্পনয াল্পথ ম্পৃি বফপুর জনল্পগাবষ্ঠল্পক মফা প্রদান কল্প থাল্পক। 

ভফাল্পয়য সুবফধাল্পবাগীল্পদয প্রায় ৮৭ রক্ষ ভফায়ী দস্য ভন্বল্পয় গঠিত প্রায় ১ রক্ষ ৬৮ াজায ভফায় প্রবতষ্ঠান 

মদল্পয থ যনীবতল্পত গুরুত্বপূণ য ভুবভকা যাখল্পছ। প্রবত ফছয প্রায় ৮,৫০০ নতুন ভফায় বভবত ংগঠিত য়। ভফায় 

বধদপ্তয এ বফপুর ংখ্যক সুবফধাল্পবাগীল্পক বফবধফি, উদ্বুিকযণ এফং উন্নয়নধভী মফা বদল্পয় থাল্পক। এআ মফা প্রদাল্পনয 

জন্য ভফায় বধদপ্তল্পয প্রায় ৫ াজায জল্পনয দক্ষ জনফর যল্পয়ল্পছ। এআ মফা ল্পজ  কাম যকযীবাল্পফ গ্রীতায কাল্পছ 

মৌৌঁছাল্পনায জন্য একটি তথ্য প্রভেবি বনব যয িবত প্রফতযন কযা তযাফশ্যক ল্পয় ল্পড়ল্পছ। এছাড়া ভফায় বধদপ্তল্পয 

কাম যক্রল্পভয াপল্য বনবিত কযায জন্য বফপুর ংখ্যক ভফায় বভবতয কাম যক্রভ ভবনটবযং কযা প্রল্পয়াজন।  এ 

কর প্রল্পয়াজনীয়তায বনবযল্পখ এফং তথ্য  মমাগাল্পমাগ প্রভেবি নীবতভারা ২০০৯ এয রক্ষয জযল্পনয বনবভল্পি এ প্রকেটি 

গ্রণ কযা য়।    

১২। প্রকল্পেয ংল্পাধন  নুল্পভাদন :  

ভফায় বভবতয বযবচবত ংক্রা ন্ত  ফৎয বববিক কাম যক্রভ ংবস্দষ্ট প্রায় ৫৬ ধযল্পনয তথ্য ংগ্র পূফ যক একটি 

পূণ যাঙ্গ ডাটাল্পফআজ ততযী কযা এ প্রকল্পেয ন্যতভ উল্প্শ্য বছর। বক ন্তু বফপুর ংখ্যক ভফায় বভবত দীঘ যবদন মাফৎ 

বনষ্ক্রীয় থাকায় ভাঠ ম যায় ল্পত তথ্য ংগ্র কযল্পত বফরম্ব ল্পয়ল্পছ। পল্পর  ভর বডববয রক্ষযভাো নুমায়ী 

বনধ যাবযত ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রায় ২ রক্ষ ভফায় বভবতয মাফতীয় তথ্য ংগ্র  ডাটা এবি পূফ যক ডাটাল্পফজ ততযী 

কযায রক্ষযভাো জযন কযা ম্ভফ বছরনা বফধায় ফাত্মফায়নকার এক ফছয বৃবিয প্রল্পয়াজন য়। ম মপ্রবক্ষল্পত প্রকে 

ফাত্মফায়ল্পনয মভয়াদ বৃবি য জন্য অল্পফদন কযা ল্পর ল্ল উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ স্মাযক নং 

৪৭.০০.০০০০.০৩৮.০১৪.০০১.১৪.৭৭ তাবযখ: ২৫.০৫.২০১৪ বর: ভৄল্পর প্রকল্পেয মভয়াদ এক ফছয  বৃবি কল্পয জুন 

২০১৫ ম যন্ত ফবধ যত কল্পয। একআ াল্পথ প্রকল্পেয নুল্পভাবদত ব্যয় ১২২.০৮ রক্ষ টাকা বৃবি কল্পয ১৮১৩.২৫ রক্ষ 

টাকায় বনধ যাযণ কল্পয।  
 



 

১৩। প্রকগেয মূর কাম বক্রভ: 

 

 খননবতক মযঞ্জ  বফফযণ বযভাণ/ংখ্যা বডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত গ্রগবত ভন্তব্য 

 অবথ যক ফাস্তফ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ক) যাজস্ব      

 ৪৬০১ কভ যচাবযগল্পণয মফতন 

(৭৩জন) 

জন ১৩৯.৪৫ ৭৩ জন 

১২৯.৫২ 

৭৩ জন 

 ৪৭০০ বাতাবদ (৭৩জন) জন ১৮৭.০০ ৭৩ জন ১৬৭.৮ ৭৩ জন 

 ৪৮০০ যফযা  মফা (মথাক)      

 ৪৮০১ ভ্রভন বাতা  ৭.০০  ৭  

 ৪৮০৫ বতবযি কাল্পজয বাতা  ৪.০০  ৩.৮১  

 ৪৮১৫ ডাক  ০.৩০  ০.৩  

 ৪৮১৭ পযাক্স/আন্টাযল্পনট/মটল্পরক্স  ৬০.০০  ৫৩.৫৭  

 ৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী  ৮.০০  ৬.৫  

 ৪৮২৩ মির  লুবিল্পকন্ট  ৭.৫০  ৭.৪৯  

 ৪৮২৭ ভৄদ্রন  প্রকানা  ২০.০০  ১৯.৯২  

 ৪৮২৮ মষ্টনাযী, ীর  িযাম্প  ৭.০০  ৭  

 ৪৮৩৩ প্রচায  বফজ্ঞান  ২.০০  ১.৬১  

 ৪৮৪০ প্রবক্ষন জন ১৬১.৭৫ ১১৯০ জন ১৬১.৬৮ ১১৯০ জন 

 ৪৮৪২ মবভনায (৫টি) টি ১০.০০ ৫ টি ১০ ৫ টি 

 ৪৮৪৫ অপ্যায়ন  ৩.০০  ৩  

 ৪৮৪৬ বযফন  ৭.০০  ৬.৫  

 ৪৮৭৪ যাভ যক  ৪৫৭.০০  ৪০৮.১৮  

 ৪৮৮৩ ম্মানী/পী  ৬.০০  ৫.৪৫  

 ৪৮৮৮ কবম্পউটায াভগ্রী  ১৫.০০  ১৪.৯৯  

 ৪৯০১ ভটযগাড়ী মভযাভত  ১০.০০  ১০  

 ৪৯১১ কবম্পউটায  বপ াভগ্রী 

মভযাভত 

 ২০.০০  

১৯.৯৭  

  উ-মভাট (ক)  ১১৩২.০০  ১০৪৪.২৯  

 (খ) ভরধন      

 ৬৮১২ কযাল্পভযা (১টি) টি ০.২৫ ১ টি ০.২৫ ১ টি 

 ৬৮১৫ কবম্পউটায এন্ড আকুআল্পভন্ট 

(মথাক) 

 ৬০৯.০০  

৬০৫.৭৬ 

 

 ৬৮১৭ পটয়যায   ২০.৭৫  ২০.৭৩  

 ৬৮১৯ বপ যঞ্জাভ (মথাক)  ১১.২৫  ১১.২৪  

 ৬৮২১ অফাফে (মথাক)  ১৫.০০  ১১.০৯  

 ৬৮২৭ তফদুযবতক যঞ্জাভ (মথাক)  ২৫.০০  ২৫  

  উ-মভাট (খ)  ৬৮১.২৫  ৬৭৪.০৭  

  

ফ যল্পভাট (ক+খ) 

 ১৮১৩.২৫  ১৭১৮.৩৬ 

(৯৪.৭৭%) 

 

 



 

 b১৪। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য: 

ক্রবভক প্রকে বযচারল্পকয নাভ দফী পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১। জনাফ ড.ভৄম্মদ মভল্পদী াান  

 

ভেগ্-বনফন্ধক 

 

খন্ডকারীন  

(বনজ দাবয়ল্পত্বয 

বতবযি দাবয়ত্ব) 

০১/০৬/২০১১-

০৬/০৪/২০১৫ 

২। জনাফ মভাাম্মদ াবপজুর 

ায়দায মচৌদৄযী 

উ-বনফন্ধক 

 

খন্ডকারীন 

(বনজ দাবয়ল্পত্বয 

বতবযি দাবয়ত্ব) 

৩০/০৪/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৫ 

 

১৫। প্রকে বযদ যন :  
 

গত ২৭/১১/২০১৬ তাবযল্পখ অআএভআবডয বযচারক মভাঃ অরভগীয মাাআন কর্তযক ভাপ্ত প্রকল্পেয অতায় 

ফাস্তফাবয়ত বফববন্ন কাম যক্রভ বযদ যন  ম যাল্পরাচনা কযা য়; মমভন: ১ । ভফায় বধদপ্তল্পযয দয কাম যারয় ২ । বফবাগীয় 

ভফায় কাম যারয়, ঢাকা ৩। মজরা ভফায় কাম যারয়, ঢাকা এফং ৪ । উল্পজরা ভফায় কাম যারয়, বভযপুয, ঢাকা। বযদ যনকাল্পর  

প্রকল্পেয প্রকে বযচারক ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছল্পরন এফং প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ ভতবফবনভয় কযা য়।  
 

 

বযদ যন  ফণ যনা বস্থযবচে 

১৫.১ ভফায় বধদপ্তবযয দয কাম যারয় এয কাম যক্রভ 

বযদ যনঃ  

বযদ যল্পনয তাবযখ: ২৭ নল্পবম্বয, ২০১৬ 

ফকাঠাল্পভাভঃ 

ক)মকবন্দ্রয় ডাটা মন্টায; ৪ (চায) টি াব যায, নরাআন  

পরাআন আউবএ;  

খ) ববফএভআইএ পটওয়যায; 

গ) বএভআইএ পটওয়যায; 

ঘ) ওয়াযগর মনটওয়াকব মনটওয়াকব সুইচ ও অন্যান্য 

ইন্টাযগনট সুবফধা; 

ঙ) বকয়স্ক; 

চ) কভ যকতযাল্পদয ব্যফহৃত কবম্পউটায। 

মরাকার এবযয়া মনটওয়াকব: 

ভফায় বফগন অফবস্থত ভফায় অবধদপ্তগযয দয 

কাম বারয়, ঢাকা বফবাগ, ঢাকা মজরা ও মভগরা থানা ভফায় 

কাম বারগয় প্রকগেয আওতায় স্থাবত তথ্য প্রযুবক্ত 

অফকাঠাগভা ব্যফায কগয মরাকার এবযয়া মনটওয়াকব গঠন 

কযা গয়গছ। এ মনটওয়াকবটি চালু যাখায জন্য সুইচ, 

বভবডয়া কনবাট বায, প্যাচকড ব, াওয়ায কনগার, 

ইন্টাযগনট ব্যান্ড উইডথ  আনুলাংবগক যঞ্জাভাবদ 

প্রকগেয অধীগন ংগ্র ও ইনির কযা গয়গছ। কর 

কভ বকতবা মনটওয়াগকবয আওতায় এফং ইন্টাযগনট সুবফধা 

মবাগ কগয থাগক। প্রকগেয আওতায় ফবণ বত কাম বারয়মূগ 

কবম্পউটায, বপ্রন্টায, মনড্রাইব ও ডাটা ভগডভ যফযা 

কযা গয়গছ। 

 

 

 

 

বচে-১ : ভফায় বধদপ্তল্পযয মকন্দ্রীয় ডাটা মন্টায 

 

বচে-২ : ডাটা মন্টাল্পয স্থাবত ন রাআন  প রাআন 

আউবএ 

 

 



 

ডাটা মন্টায: 

াযা মদগ বনফবিত ভফায় বভবতয ডাটাগফজ ংযক্ষণ 

ও ব্যফস্থানায জন্য ভফায় অবধদপ্তগযয দয কাম বারগয় 

স্থান কযা গয়গছ একটি আধুবনক ডাটা মন্টায। এ ডাটা 

মন্টাগয ৪টি উচ্চ ধাযণক্ষভতা ম্পন্ন াব বায স্থান কযা 

গয়গছ।  ভগ্র ডাটা মন্টাগযয বফদুযবতক যফযা 

অবফবেন্ন যাখায জন্য স্থান কযা গয়গছ ৩০ মকববএ 

ক্ষভতা ম্পন্ন অন রাইন ইউবএ। এ ডাটা মন্টাগযয 

একটি াব বাগয ইন্স্ির কযা গয়গছ ববফএভআইএ 

পটওয়যায এয এবিগকন পটওয়যায ও অয একটিগত 

ইনির কযা গয়গছ ওযাকর মফজড ডাটাগফজ 

পটওয়যায। অয াব বাযগওগরা ব্যাক আ াব বায 

বগগফ স্থাবত। 

 

ববফএভআইএ পটওয়যায: 

াযা মদগ বনফবিত প্রায় ১,৬৮,০০০ ভফায় বভবতয 

ডাটাগফজ বতযী কযা গয়গছ। এ ডাটাগফজ বতযীয জন্য 

মজরা ম বাগয় বনগয়াবজত প্রকগেয আওতায় বনগয়াগকৃত 

৭৩ জন ডাটা এবি অাগযটয  ববফএভআইএ 

পটওয়যায এয াাগে ডাটা ভগডভ এয ভাধ্যগভ 

যাবয ডাটা এবি ম্পাদন কগযগছ। প্রাথবভক ও 

ফাৎবযক-এ দুই ধযগনয ডাটা পযভ ব্যফায কগয ডাটা 

এবি অাগযটযগণ এ ডাটা এবি কগযগছন। 

ববফএভআইএ পটওয়যায মথগক ভন্ত্রনারয়, দয 

কাম বারয়,  বফবাগীয় কাম বারয় ও মজরা  কাম বারয় মথগক 

কভ বকতবাগণ যাবয ভফায় বভবতয কাম বক্রভ বযদ বন 

কযায সুবফধাযুক্ত অফকাঠাগভা প্রস্তুত কযা গয়গছ। এ 

পটওয়যায ব্যফায কগয মদগয ভফায় বভবত ংক্রান্ত 

মম প্রবতগফদনগুগরা ম বগফক্ষণ কযা মায় তা গরা:  

 স্ববনধ বাবযত প্রবতগফদন,  

 ফাবল বক  প্রবতগফদন,  

 বভবতয ংখ্যা,  

 আন্ন বনফ বাচন,  

 রবযাং বফতযন,  

 পুযস্কায প্রাবপ্ত,  

 প্রবক্ষণ  প্রবতগফদন,  

 বভবতয অফস্থা,  

 বভবতয বফস্তাবযত অফস্থা,  

 উগযাগী ংস্থা  প্রবতগফদন ও 

 মেণী বববিক  প্রবতগফদন। 

 

বচে-৩ :  ভফায় বধদপ্তল্পযয মনটয়াকয বল্পিভ 

 
বচে-৪ :  ভফায় বধদপ্তল্পযয ববফএভআইএ পটওয়যায 

 

 
বচে-৫ :  ভফায় বধদপ্তল্পযয বএভআইএ 

 

বচে-৬ :  ভফায় বধদপ্তল্পয স্থাবত বকয়স্ক 

 
বচে-৭ :  মজরা ভফায় বপ, ঢাকা বযদ যন  মজরা ভফায় 

কভ যকতযায াল্পথ ভতবফবনভয় 



 

 

১৬। াধাযণ ম যল্পফক্ষণঃ 

বযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয বফববন্ন কাম যক্রভ ম বগফক্ষণ, সুপরগবাগী ও কভ বকতবাগদয াগথ আগরাচনা এফং অন্যান্য তথ্যভ 

ম যাল্পরাচনা কল্পয প্রতীয়ভান য় মম,  

 

১৬.১ কর ম বাগয়য ভফায় কাম বারয়মূ কবম্পউটাযাইজড গয়গছ; 

৬৫.২ বডবজটার অবপ গগড় মতারায রক্ষয পূযণ গয়গছ; 

১৬.৩ দাপ্তবযক কভ বম্পাদন ব্যফস্থানায় দক্ষতা বৃবি মগয়গছ; 

১৬.৪ াধাযণ মফা গ্রবতায জন্য মফা প্রাবপ্ত জতয গয়গছ; 

১৬.৫ ভফায় বভবতয ডাটাগফজ বতযী গয়গছ; 

১৬.৬ ভফায় বভবতয ভবনটবযং জ গয়গছ; 

১৬.৭ ভফায় উন্নয়গন ভফায় কভ বকতবা কভ বচাযীগদয অফদান বৃবিয সুগমাগ সৃবি গয়গছ, তগফ স্থাবত অফকাঠাগভা ও 

পটওয়যায যক্ষনাগফক্ষণ ও বযচারনা অব্যাত যাখায জন্য াফ বক্ষবণক বববিগত দক্ষ জনফর অথফা অববজ্ঞ আইটি 

পাভ ব বনগয়াগগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

ভফায় অবধদপ্তগযয প্রায় ৫,০০০ কভ বকতবা কভ বচাযীয 

কর তথ্য বান্ডায বতযীয জন্য প্রকগেয অধীগত প্রস্তুত 

কযা গয়গছ বএভআইএ।  

 

এছাড়া ভফায় অবধদপ্তগয আগত মফা গ্রবতাগদয 

সুবফধাগথ ব স্থান কযা গয়গছ  একটি ইন্টাযএবিব বকয়স্ক। 

এ মথগক মফা গ্রবতাগণ বনজ মথগকই মজগন বনগত াগযন 

ভফায় অবধদপ্তয বক বক মফা বদগয় থাগক ফা তাগদয 

মফা মকান কভ বকতবায কাছ মথগক মকান কক্ষ মথগক 

াগফন।  

  

মজরা ভফায় কাম বারয়, ঢাকা: 

প্রকগেয আওতায় কর মজরায় কবম্পউটায, বপ্রন্টায, 

মনড্রাইব ও ডাটা ভগডভ যফযা কযা গয়গছ। মজরায় 

স্থাবত এ কবম্পউটাযটি ওয়াকবগিন বগগফ কাজ কগয 

থাগক। এ কর যঞ্জাভ ব্যফায কগয ববফএভআইএ 

পটওয়যাগযয ভাধ্যগভ ভফায় বভবত ংক্রান্ত মাফতীয় 

ডাটা এবি মদয়া গয় থাগক। মজরা ভফায় কাম বারয় 

কভ বকতবা তায জন্য প্রস্তুতকৃত প্রবতগফদন এ পটওয়যাগযয 

ভাধ্যগভ ম বগফক্ষণ কযগত াগযন। 

 

মভগরা থানা ভফায় কাম বারয় বভযপুয, ঢাকা: 

প্রকগেয আওতায় কর উগজরা ও মভগরা থানা ভফায় 

কাম যারল্পয় কবম্পউটায ও বপ্রন্টায যফযা কযা গয়গছ। 

পগর এ কর কাম বারগয় কবম্পউটাগয বচঠিে টাইবং 

এফং ইন্টাযগনট ও ই-মভইর ব্যফাগযয সুবফধা মদয়ায় 

দাপ্তবযক কাম বক্রভ আগযা গবতীর ও জ গয়গছ এফং 

মফা গ্রীতাগণ আগগয তুরনা গজ ও কভ ভগয় তায 

মফা গ্রণ কযগত াযগছন।  

 
 

 
বচে-৮ :  মভগরা থানা ভফায় বপ, বভযপুয, ঢাকায় প্রকল্পেয 

অতায় স্থাবত কবম্পউটায বযদ যন  

 
বচে-৯ :  ভফায় অবধদপ্তগযয বনফিক ও ভাবযচারক 

ভগাদগয়য াগথ ভতবফবনভয়।  

 

 



 

 ১৬.৮   ভফায় বধদপ্তল্পযয ভাঠ ম যাল্পয়য কর দপ্তযভল্পক কবম্পউটাযায়ন ও ভফায় বভবতয নরাআন ডাটাল্পফজ ততযী 

কযায পল্পর মদব্যাী ভফায়  কাম যক্রভ ম যল্পফক্ষণ  উন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় বিান্ত গ্রণ কযা ম্ভফয ল্পয় উল্পঠল্পছ। 

প্রকল্পেয ধীল্পন প্রদি প্রবক্ষল্পণ ভফায় বধদপ্তল্পযয ভাঠ ম যাল্পয়য কভ যচাযীল্পদয তথ্য প্রভেবি জ্ঞান বৃবি মল্পয়ল্পছ 

এফং আন্টাযল্পনট  নরাআন ডাটা কাল্পনকটিববটি ব্যাফাল্পযয ভাধ্যল্পভ তথ্য অদান প্রদান  ংযক্ষল্পণ াযদীতা 

বৃবি মল্পয়ল্পছ। তল্পফ তথ্য প্রভেবি যঞ্জাভ থ যাৎ াড যয়যায  পটয়যায বনয়বভত মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ 

কযল্পত য়। কাল্পজআ প্রল্পয়াজনীম ব্যয় বভটাল্পনায ব্যফস্থা গ্রণকযতঃ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত তথ্য প্রভেবি 

ফকাঠাল্পভা মভযাভত, বযচম যা, ারনাগাদ  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ।  
 

১৬.৯ প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ বডবজটার ফাংরাল্পদ গঠল্পন যকাল্পযয মঘালণা ফাস্তফায়ল্পন ভফায় বধদপ্তয 

গুরুত্বপূণ য একটি ধা বতক্রভ কল্পযল্পছ। এ প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন বনঃল্পন্দল্প ভফায় মক্টল্পযয উন্নয়ন তথা 

ভফায় বধদপ্তয  বডবজটার ফাংরাল্পদ বফবনভ যাল্পণয একটি ভল্পমাল্পমাগী উল্পযাগ। প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ বজযত 

াপল্য ধল্পয যাখায জন্য এফং স্থাবত তথ্য প্রভেবি ফকাঠাল্পভায উিল্পযািয ব্যফাল্পযয বনবভি ভফায় বধদপ্তল্পয 

একটি অআবটি মর গঠন কর মজরা  উল্পজরা ম যাল্পয় ডাটাএবিয জন্য ফ যদা পৃথক জনফর বনল্পয়াবজত 

যাখা প্রল্পয়াজন। াাাব ভফায় বভবতয ডাটাংযক্ষণ কাজটি অল্পযা জ  কাম যকয কযায জন্য এফং মফা 

গ্রল্পণয সুবফধাল্পথ য ভফায় কভ যকতযা/কভ যচাযী এফং ভফায়ী দস্যল্পদয জন্য তথ্য প্রভেবি বফলয়ক প্রবক্ষণ কভ যসূচী 

অয বৃবি কযা মমল্পত াল্পয। 

 

১৬.১০ ফাংরাল্পদল্প ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃি বফপুর জনল্পগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ল্পন গুরুত্বপূণ য ভুবভকা ারনকাযী বল্পল্পফ 

ভফায় বধদপ্তযল্পক বিারী কযায মক্ষল্পে এ প্রকে কাম যকযী ফদান যাখল্পত ক্ষভ ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রবক্ষল্পত ভফায় 

বভবতয ডাটাল্পফজ ততযীয উল্পযাগ বন:ল্পন্দল্প ভল্পয়াল্পমাগী। তথ্য প্রভেবি একটি দ্রুত বযফতযনীর এফং চরভান 

ব্যফস্থা। তাআ মফা প্রদান জ  াশ্রয়ী কযায জন্য স্থাবত তথ্য প্রভেবি বনব যয িবতয বযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণ 

বনযফবেন্নবাল্পফ ব্যাত যাখায জন্য ডাটা কাল্পনকটিববটি চালু যাখা ন্যান্য াড যয়যায  পটয়যায বযচারনা 

 যক্ষণাল্পফক্ষণকল্পে প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণকযা অফশ্যক। 

 

১৬.১১ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত মাফতীয় াড যয়যায  পটয়যায যাজস্ব ফাল্পজল্পট চালু যাখায উল্পযাগ বনল্পত ল্পফ। 

 

১৭। ভস্যা:  

ববফএভআইএ পটওয়যায ব্যফায কগয মজরা ভফায় কাম বারয় গত মুরত: ডাটা এবি মদয়ায জন্য বগিভটি বতযী 

কযা গয়গছ। এ মপ্রবক্ষগত কাগনকটিববটিয জন্য ব্যফহৃত গয়গছ ডাটা ভগডভ মায ব্যায় বনফ বা কযা গয়গছ প্রকে গত। 

বকন্তু প্রকে ভাবপ্তয য ডাটা ভগডভ ব্যফায ফি গয় মায়। পরশ্রুবতগত কাগনকটিববটিয অবাগফ ডাটা এবিয কাজ 

আাতত: ফি যগয়গছ। মমগতু প্রকগেয আওতায় ভফায় অবধদপ্তগযয কর ম বাগয়য কাম বারগয় কবম্পউটাযাইজড 

কগয একটি ফড় ধযগণয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ  মগতু ডাটা কাগনকটিববটিয জন্য  ববফএভআইএ ডাটাগফইজ 

বগিভটিয ব্যফায ফি থাকা মকানবাগফই ংগত নয়।  

 

১৮। প্রকগেয াবফ বক অগ্রগবত:  

প্রকে ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি জুন, ২০১৫ তাবযল্পখ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকল্পেয নুল্পভাবদত 

ব্যয় ১৮১৩.২৫ রক্ষ টাকায ভল্পধ্য ১৭১৮.৩৬ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অবথ যক গ্রগবত ৯৪.৭৭% । 

 

১৯। প্রকগেয উগদ্দশ্য অজবন: 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাল্পয) 

১) ভফায় বধদপ্তল্পযয কর ম যাল্পয়য দপ্তয এফং 

প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠানভল্প তথ্য প্রভেবি বল্পিভ 

প্রফতযল্পণয রল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় াড যয়যায  

পট্য়যায আন্পটল্পরন  যক্ষণাল্পফক্ষণ; 

 

১) বডবব এয ংস্থান নুমায়ী ভফায় বধদপ্তল্পযয কর 

ম যাল্পয়য দপ্তল্পয ৬২৫ টি মডক্মট কবম্পউটায, ল্যাট-২টি, 

ভবিবভবডয়া প্রল্পজক্টয-১০টি, াব যায-৪টি, য়াযল্পর মনটয়াকয 

যাউটায-৮টি, নরাআন আউবএ-৩০ মকববএ, পরাআন 

আউবএ-৬২৫টি, বপ্রন্টায-১৫টি, নযভার বপ্রন্টায ৫৮০টি, 

আন্টাযল্পনটভল্পডভ-১২৩টি, মনড্রাআব-৬৭৪টি, এরআবডটিবব-০৫টি, 

বভবডয়া কন যবাট যায-৩০টি, প্যাচকড য-২০০টি, বভবডয়া কনবাটায 



 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাল্পয) 

ায়ায কনল্পার-০৬টি  মাল্পট যফর মিাল্পযজএআচ বডবড-১০টি 

যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া ববফএভঅআএ পটয়যায, 

যাকর ১১বজ, ববডএপ আবঞ্জন, বরনাক্স এন্টাযপ্রাআজ, এপটিব 

পটয়যায, এবন্টবাআযা আন্পটর কযা ল্পয়ল্পছ। 

২) একটি ডায়নাবভক ল্পয়ফল্পাট যার চালুয ভাধ্যল্পভ 

ভফায় বভবত বনফন্ধন  ভফায় ংবিষ্ট 

প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবদ নরাআল্পন ডাউনল্পরাড কযায 

সুবফধা ম্ববরত আ-বটিল্পজন াবব য চালুকযণ; 

২) যাভ যক প্রবতষ্ঠাল্পনয ায়তায় ভফায় বধদপ্তল্পযয 

ডায়নাবভক ল্পয়ফল্পাট যার উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং এটি চালু 

অল্পছ। 

৩) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, ভফায় বধদপ্তয 

 ধীনস্থ ংস্থাভৄল্পয ভল্পধ্য একটি ডাটা-

মনটয়াকয স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ নরাআন তথ্য 

মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা চালুকযণ; 

৩) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, ভফায় বধদপ্তয, 

বফঅযবডবফ, ফাড য, কুবভল্লা  অযবডএ, ফগুড়া এয ভল্পধ্য 

টিকযার পাআফায ংল্পমাগ এয ভাধ্যল্পভ ডাটা 

কাল্পনকটিববটি চালু কযা য় এফং নরাআন তথ্য অদান 

প্রদান কযা য়। 

 

৪) ভফায় বধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারল্পয়য াল্পথ কর 

মজরা  বফবাগীয় ভফায় কাম যারল্পয়য যাবয 

ন-রাআন ডাটা কাল্পনকটিববটি স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ 

ভফায় বভবতয কবম্পউটায বববিক এভঅআএ 

(ববফএভঅআএ) ব্যফস্থা উন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষণ  

 

৪)  কর মজরা  বফবাল্পগয ভফায় কাম যারল্পয়য াল্পথ ভফায় 

বধদপ্তল্পযয দ কাম যারল্পয় স্থাবত ডাটা মন্টাল্পযয 

বববএন বববিক নরাআন কাল্পনকটিববটি স্থান কযা 

ল্পয়ল্পছ। এআ কাল্পনকটিববটি ব্যফায কল্পয ভফায় বভবতয 

কবম্পউটায বববিক এভঅআএ (ববফএভঅআএ) ব্যফস্থায 

ভাধ্যল্পভ ভফায় বভবতয ডাটাল্পফজ ততযী কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

৫) ভফায় বধদপ্তল্পযয বফযভান জনফর  

ভফায়ীল্পদযল্পক তথ্য প্রভেবি বফলয়ক জ্ঞাল্পন 

ভিকযণ। 

 

৫)  ভফায় বধদপ্তল্পযয ১০ জন কভ যকতযাল্পক যাকর ডাটাল্পফজ 

 ল্পয়ফ বডজাআন বফলল্পয় উচ্চতয প্রবক্ষণ মদয়া ল্পয়ল্পছ। 

ডাটা এবি দাবয়ল্পত্ব বনল্পয়াবজত মভাট ১৮০ জন াল্পযটযল্পক 

ডাটা এবি  ববফএভঅআ াল্পযন বফলল্পয় প্রবক্ষণ মদয়া 

ল্পয়ল্পছ। ৫০০ কভ যকতযা/কভ যচাযী এফং ৩০০ জন ভফায়ী 

দস্যল্পক মফবক কবম্পউটায াল্পযন বফলল্পয় প্রবক্ষণ 

মদয়া ল্পয়ল্পছ। 
 

২০। আইএমইডি’র র্ যাল াচনাাঃ 
 

 ২০.১    ভফায় বধদপ্তল্পযয ভাঠ ম যাল্পয়য কর দপ্তযভল্পক কবম্পউটাযায়ন ও ভফায় বভবতয নরাআন ডাটাল্পফজ ততযী 

কযায পল্পর মদব্যাী ভফায়  কাম যক্রভ ম যল্পফক্ষণ  উন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় বিান্ত গ্রণ কযা ম্ভফয ল্পয় উল্পঠল্পছ। 

প্রকল্পেয ধীল্পন প্রদি প্রবক্ষল্পণ ভফায় বধদপ্তল্পযয ভাঠ ম যাল্পয়য কভ যচাযীল্পদয তথ্য প্রভেবি জ্ঞান বৃবি মল্পয়ল্পছ এফং 

আন্টাযল্পনট  নরাআন ডাটা কাল্পনকটিববটি ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ তথ্য অদান প্রদান  ংযক্ষল্পণ াযদীতা বৃবি 

মল্পয়ল্পছ। তল্পফ তথ্য প্রভেবি যঞ্জাভ থ যাৎ াড যয়যায  পটয়যায বনয়বভত মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ কযল্পত য়। 

কাল্পজআ প্রল্পয়াজনীম ব্যয় বভটাল্পনায ব্যফস্থা গ্রণকযতঃ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত তথ্য প্রভেবি ফকাঠাল্পভা মভযাভত, 

বযচম যা, ারনাগাদ  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ। স্থাবত অফকাঠাগভা ও পটওয়যায যক্ষনাগফক্ষণ ও 

বযচারনা অব্যাত যাখায জন্য াফ বক্ষবণক বববিগত দক্ষ জনফর অথফা অববজ্ঞ আইটি পাভ ব বনগয়াগগয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা প্রগয়াজন।  

 

২০.২ প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ বডবজটার ফাংরাল্পদ গঠল্পন যকাল্পযয মঘালণা ফাস্তফায়ল্পন ভফায় বধদপ্তয 

গুরুত্বপূণ য একটি ধা বতক্রভ কল্পযল্পছ। এ প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন বনঃল্পন্দল্প ভফায় মক্টল্পযয উন্নয়ন তথা 

ভফায় বধদপ্তয  বডবজটার ফাংরাল্পদ বফবনভ যাল্পণয একটি ভল্পয়াল্পমাগী উল্পযাগ। প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ বজযত 

াপল্য ধল্পয যাখায জন্য এফং স্থাবত তথ্য প্রভেবি ফকাঠাল্পভায উিল্পযািয ব্যফাল্পযয বনবভি ভফায় বধদপ্তল্পয 

একটি অআবটি মর গঠন কর মজরা  উল্পজরা ম যাল্পয় ডাটাএবিয জন্য ফ যদা পৃথক জনফর বনল্পয়াবজত 

যাখা প্রল্পয়াজন। াাাব ভফায় বভবতয ডাটাংযক্ষণ কাজটি অল্পযা জ  কাম যকয কযায জন্য এফং মফা 

গ্রল্পণয সুবফধাল্পথ য ভফায় কভ যকতযা/কভ যচাযী এফং ভফায়ী দস্যল্পদয জন্য তথ্য প্রভেবি বফলয়ক প্রবক্ষণ কভ যসূচী 

অয বৃবি কযা মমল্পত াল্পয। 



 

 

২০.৩ ফাংরাল্পদল্প ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃি বফপুর জনল্পগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ল্পন গুরুত্বপূণ য ভুবভকা ারনকাযী বল্পল্পফ 

ভফায় বধদপ্তযল্পক বিারী কযায মক্ষল্পে এ প্রকে কাম যকযী ফদান যাখল্পত ক্ষভ ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রবক্ষল্পত ভফায় 

বভবতয ডাটাল্পফজ ততযীয উল্পযাগ বন:ল্পন্দল্প ভল্পয়াল্পমাগী। তথ্য প্রভেবি একটি দ্রুত বযফতযনীর এফং চরভান 

ব্যফস্থা। তাআ মফা প্রদান জ  াশ্রয়ী কযায জন্য স্থাবত তথ্য প্রভেবি বনব যয িবতয বযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণ 

বনযফবেন্নবাল্পফ ব্যাত যাখায জন্য ডাটা কাল্পনকটিববটি চালু যাখা ন্যান্য াড যয়যায  পটয়যায বযচারনা 

 যক্ষণাল্পফক্ষণকল্পে প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণকযা অফশ্যক। 

 

২০.৪ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত মাফতীয় াড যয়যায  পটয়যায যাজস্ব ফাল্পজল্পট চালু যাখায উল্পযাগ বনল্পত ল্পফ।  
 

 

 

২১। সুাবয:  

  

২১.১     তথ্য প্রভেবি যঞ্জাভ থ যাৎ াড যয়যায  পটয়যায বনয়বভত মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ কযল্পত য়। কাল্পজআ 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যয় বভটাল্পনায ব্যফস্থা গ্রণকযতঃ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত তথ্য প্রভেবি ফকাঠাল্পভা মভযাভত, বযচম যা, 

ারনাগাদ  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ। স্থাবত অফকাঠাগভা ও পটওয়যায যক্ষণাগফক্ষণ ও বযচারনা 

অব্যাত যাখায জন্য াফ বক্ষবণক বববিগত দক্ষ জনফর অথফা অববজ্ঞ আইটি পাভ ব বনগয়াগগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

প্রগয়াজন।  

 

২১.২  এ প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন বনঃল্পন্দল্প ভফায় মক্টল্পযয উন্নয়ন তথা ভফায় বধদপ্তয  বডবজটার ফাংরাল্পদ 

বফবনভ যাল্পণয একটি ভল্পমাল্পমাগী উল্পযাগ। প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ বজযত াপল্য ধল্পয যাখায জন্য এফং স্থাবত তথ্য 

প্রভেবি ফকাঠাল্পভায উিল্পযািয ব্যফাল্পযয বনবভি ভফায় বধদপ্তল্পয একটি অআবটি মর গঠন কর মজরা  

উল্পজরা ম যাল্পয় ডাটাএবিয জন্য ফ যদা পৃথক জনফর বনল্পয়াবজত যাখা প্রল্পয়াজন।  

 

২১.৩   ভফায় বভবতয ডাটাংযক্ষণ কাজটি অল্পযা জ  কাম যকয কযায জন্য এফং মফা গ্রল্পণয সুবফধাল্পথ য ভফায় 

কভ যকতযা/কভ যচাযী এফং ভফায়ী দস্যল্পদয জন্য তথ্য প্রভেবি বফলয়ক প্রবক্ষণ কভ যসূচী অয বৃবি কযা মমল্পত 

াল্পয। 

 

২১.৪ ফাংরাল্পদল্প ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃি বফপুর জনল্পগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ল্পন ভফায় বভবতয ডাটাল্পফজ ততযীয উল্পযাগ 

বন:ল্পন্দল্প ভল্পয়াল্পমাগী। তাআ মফা প্রদান জ  াশ্রয়ী কযায জন্য স্থাবত তথ্য প্রভেবি বনব যয িবতয বযচারনা 

 যক্ষণাল্পফক্ষণ বনযফবেন্নবাল্পফ ব্যাত যাখায জন্য ডাটা কাল্পনকটিববটি চালু যাখা ন্যান্য াড যয়যায  

পটয়যায বযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণকল্পে প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণকযা অফশ্যক। 

 

২১.৫     কাল্পজআ প্রকল্পেয অতায় স্থাবত মাফতীয় াড যয়যায  পটয়যায যাজস্ব ফাল্পজল্পট চালু যাখায উল্পযাগ বনল্পত ল্পফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ভফায় বববিক দুগ্ধ উৎাদন বনবিতকযণ প্রকে (২য় ংল্পাবধত) ীল বক প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

ভাপ্ত:  জুন, ২০১৫ 

 
 

১.০ প্রকরের নাম : ভফায় বববিক দুগ্ধ উৎাদন বনবিতকযণ প্রকে (২য় ংল্পাবধত) 

২.০ প্রলাডনক মন্ত্রণায় : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

৩.০ বাস্তবায়নকারী ংস্থা : ভফায় বধদপ্তয 

৪.০ প্রকরের বস্থান : বনল্পম্নাি ৪টি মজরায ৫টি উল্পজরায় 

   মজরা উগজরা 

   টাংগাইর ভধুপুয, ধনফাড়ী 

   জাভারপুয বযলাফাড়ী 

   গাজীপুয শ্রীপুয 

   ভয়ভনবং মুক্তাগাছা 

৫.০ প্রকরের বাস্তবায়ন ময় ও ব্যয়: 

(ে টাকায়) 

নুরমাডদি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

মমাট 

টাকা 

নুরমাডদি বাস্তবায়ন কা প্রকৃি 

বাস্তবায়ন 

কা 

ডিক্রান্ত 

ব্যয় (মু 

ব্যরয়র %) 

ডিক্রান্ত ময় 

(মু বাস্তবায়ন 

কারর %) 

মমাট 

টাকা 

২য় 

ংরলাডিি 

মমাট টাকা 

মু ২য় ংরলাডিি 

২৩০১.৯৩ ২৪৯৬.২৭ ২৪৯২.১৮ জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত জুন, 

২০১৪ ম যন্ত 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত জুন, 

২০১৫ ম যন্ত 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত জুন, 

২০১৫ ম যন্ত 

১৯০.২৫ 

(৮.২৬%) 

 

১ ফছয 

(৩৩.৩৩%) 

 

৬.০  প্রকরের র্ থায়ন :  প্রকেটি ম্পূণ থ ডজওডব র্ থায়রন বাস্তবাডয়ি রয়রছ। 
৭.০  প্রকরের ংগ ডভডিক বাস্তবায়ন : ংযুডক্ত “ক” 

৮.০  কাজ মাপ্ত র্াকর িার কারণ: প্রকরের অওিায় মকান কাজ মাপ্ত মনআ। 
৯.০  িটভূডম, উরেশ্য ও মূ কায থক্রম: 

৯.১  িটভূডম:  

গাবীারন ঐবতযগতবাল্পফ অভাল্পদয মদল্পয গ্রাভীণ ভানুল্পলয একটি উল্পল্লখল্পমাগ্য মা। দুগ্ধ একটি অদ য খায।  প্রচুয 

ম্ভানা থাকা ল্পি অভাল্পদয মদল্প গাবী ারন  দুগ্ধ উৎাদন অানুরূ উন্নবত রাব কল্পযবন। দুগ্ধ উৎাদন বৃবি না ায়ায 

ফহুবফধ কাযণ যল্পয়ল্পছ মমভনঃ চালাফাল্পদ গরুয বযফল্পতয কৃবল মন্ত্রাবতয ব্যফায বৃবি, মদী গাবীয কভ উৎাদন ক্ষভতা, উন্নত 

প্রজাবত  অদৄবনক বযচম যা জ্ঞাল্পনয বাফ, ভানম্পন্ন মগা-খাল্পযয বাফ, ফাজাযজাতকযণ ভস্যা  ভরধল্পনয বাফ আতযাবদ। 

ন্যবদল্পক চাডদার তুনায় কম রবরা জডনি ঘাটডি পূরনকরে মদল দুগ্ধ অমদানী কররি বাধ্য রে।  এ প্রেক্ষালে প্রেলের 

দুগ্ধ উৎােন বৃডির  লক্ষে অরাচয প্রকেটি বাস্তবায়ন করা য়। 
৯.২  প্রকরের উরেশ্য: 

 

ক)   উন্নত  ংকয জাল্পতয গাবী ারল্পনয ভাধ্যল্পভ গ্রাভীণ ভবরা  মফকায ভেফকল্পদয জন্য রাবজনক 

অত্মকভ যংস্থান সৃবষ্ট; 

খ)   দুগ্ধ উৎাদন বৃবি;  

গ)  উৎাবদত দুল্পগ্ধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্ট; 

ঘ)   কৃবেভ  প্রজনল্পনয ভাধ্যল্পভ গাবীয জাত উন্নয়ন; 

ঙ)  তজফ ায  ফাল্পয়াগ্যা উৎাদন  ব্যফায উৎাবতকযণ; 

চ)  গ্রাভীণ ভবরাল্পদয ক্ষভতায়ন। 

 

 

 

 



 

9.3 প্রকরের মূ কায থক্রম: 

 

ক্র.নং কায থক্রমমূরর নাম টাকা (ে টাকা) 

ক) সুডবিারভাগীরদর প্রডলেণ প্রদান ২০১.০০ 

খ) সুডবিারভাগীরদর ম্পদ ায়িা প্রদান ২০১০.০০ 

গ) ডমডি িয থারয় বারয়াগ্যা প্লান্ট স্থািন ২৪.০০ 

 ব থরমাট= ২২৩৫.০০ (৯০%) 
 

৯.৪  প্রকেটির নুরমাদন ও ংরলািন: 

 

 প্রকেটি  ২৩০১.৯৩ ে টাকা নুরমাডদি ব্যরয় জুাআ,২০১১ রি জুন, ২০১৪ ডি: মময়ারদ বাস্তবায়রনর ডনডমি  

মাননীয় ডরকল্পনা মন্ত্রী কর্তযক নুরমাদন করা য়। মূ প্রকে রি কডিিয় যন্ত্রিাডি ক্রয় বাদ ডদরয় এবং গাভী ক্ররয়র জন্য 

ঋরণর িডরমাণ বৃডি করর ২৪৯৬.২৭ ে টাকা নুরমাডদি ব্যরয় জুাআ , ২০১১ রি জুন, ২০১৫ মময়ারদ বাস্তবায়রনর ডনডমি  

প্রকেটির প্রর্ম ংরলািন করা য়। িরবিীরি  প্রকরের ব্যয় ও মময়াদ বৃডি ব্যডিরররক ২য় ংরলািন করা য় এবং ংরলািনী 

ংক্রান্ত প্রলাডনক অরদল ডবগি ৩১/০৫/২০১৫ ডি: িাডররখ জাডর করা য়।  

 প্রকেটিয  নুল্পভাদন, ংল্পাধন  থ যায়ন ংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্য বনল্পম্নয াযণীল্পত মদখাল্পনা ’র: 

থ যায়ল্পনয ধযণ 

প্রাবনক নুল্পভাদন 

০৮/০৮/২০১১ বর: 

২য় ংল্পাধনী অল্পদ 

৩১/০৫/২০১৫ ডি: প্রকৃত ব্যয় 

ভর নুল্পভাবদত ব্যয় ২য় ংল্পাবধত ব্যয় 

মভাট ২৩০১.৯৩ ে ২৪৯৬.২৭ ে ২৪৯২.১৮ রক্ষ 

বজবফ ২৩০১.৯৩ ে ২৪৯৬.২৭ ে ২৪৯২.১৮ রক্ষ 

 

৯.৫  ংরলাডিি এডিডি বরাে, বমুডক্ত ও ব্যয়: 

(রক্ষ টাকায়) 
অডর্ থক বছর ডিডিডি’র ংস্থান ংরলাডিি এডিডি বরাে টাকা বমুডক্ত ব্যয় 

মমাট টাকা মমাট টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২০১১-২০১২ ৪৬৭.৬১ ৪৭৯.০০ ৪৭৯.০০ ৪৬৭.৬১ 

২০১২-২০১৩ ৯৯৪.৪৯ ১০০১.০০ ১০০১.০০ ৯৯৪.৪৯ 

২০১৩-২০১৪ ৬৬০.৫০ ৬৭৭.০০ ৬৭৭.০০ ৬৬০.৪৮ 

২০১৪-২০১৫ ৩৭৩.৬৭ ৩৭৪.০০ ৩৭৩.৪৩ ৩৬৯.৬০ 

মমাট ২৪৯৬.২৭ ২৫৩১.০০ ২৫৩০.৪৩ ২৪৯২.১৮ 

  

৯.৬  প্রকে িডরচাক ংক্রান্ত িথ্যঃ  

ক্র. নং প্রকে িডরচারকর নাম ও িদবী  পূণ থ/খন্ডকাীন 

 

মময়াদকা 

১. জনাব মমাঃ অাদুজ্জামান 

ডিডরক্ত ডনবন্ধক (আডিডি)  

খন্ডকাীন 21/09/2011 রি ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত  

 

১০.০  প্রকে িডরদল থন: 

ল্লী  উন্নয়ন    ভফায়  বফবাগ  মথল্পক  প্রকল্পেয  ববঅয  প্রাবপ্তয  বযল্পপ্রবক্ষল্পত  ফবণ যত  প্রকেটি ০৩/০৬/২০১৬ এফং 

০৪/০৬/২০১৬ তাবযল্পখ ফাস্তফায়ন,  বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবাল্পগয ভাবযচারক জনাফ বব্কুয যভান এয মনর্তল্পত্ব দু ’জন 

বযচারক কর্তযক ল্পযজবভল্পন বযদ যন কযা য়। বযদ যনকাল্পর  প্রকে বযচারক  প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয  াল্পথ  ংবিষ্ট  ভাঠ 



 

ম যাল্পয়য  কভ যকতযাবৃন্দ  উবস্থত  বছল্পরন। বযদ যল্পনয  বনবভি  প্রথভত:  প্রকল্পেয  বডবব, ববঅয, ক্রয়  ংক্রান্ত  নবথ-োবদ 

ম যাল্পরাচনা  কযা  য়। যফতীল্পত, টাঙ্গাআর  মজরায  ধনফাড়ী    ভদৄপুয  উল্পজরা এফং ভয়ভনবংল্পয ভৄিাগাছা উল্পজরায় 

প্রকল্পেয  ফাস্তফায়ন  কাম যক্রভ  ল্পযজবভল্পন  বযদ যন/ম যল্পফক্ষণ  কযা  য়। এছাড়া  প্রকে  ংবিষ্ট  কভ যকতযা  এফং  প্রকল্পেয 

সুবফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ বফববন্ন বফলল্পয় অনুষ্ঠাবনক/নানুষ্ঠাবনক অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ বফববন্ন তথ্য ংগ্র কযা য়। বযদ যনকাল্পর 

প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনম্নরু:  

 
প্রকল্পেয ম্পদ ায়তা প্রাপ্ত ল্পয় গল্পড় উঠা একটি খাভায 

 

১০.১  উন্নত জাল্পতয গাবী ারল্পন উদ্বুিকযণ  গাবী রারন ারল্পন দক্ষতা সৃবি : 

ইবতপূল্পফ য অল্পরাচয প্রকে এরাকায় গাবী ারন বফল্পল কল্পয উন্নত জাল্পতয বধক দুগ্ধফতী গাবী ারল্পনয নুীরন বছর না 

ফরল্পরআ চল্পর। এক দুআ জন কৃলক বফবছন্নবাল্পফ এধযল্পনয গাবী রারন ারন কযত এফং তাল্পদয এ বফলল্পয় মতভন মকান দক্ষতা 

বছর না। এ মায ব্যফাবয়ক ম্ভাফনা  রারন ারন বফলল্পয় জ্ঞতা, পু ৌঁবজ  অস্থায বাফ আতযাবদয কাযল্পণ এ এরাকায় 

উন্নতজাগতয গাবী রারন-ারন ও দুগ্ধ উৎাদগনয ংস্কৃবত গগড় উগঠবন। এ প্রকে ফাস্তফায়গনয পগর এ কর এরাকায ভানুল 

উন্নত জাল্পতয গাবী ারল্পন উদ্বুি গয়গছ এফং রাবজনক মা বগগফ প্রবতষ্ঠা কযগত ক্ষভ গয়গছ।   

 

প্রকল্পেয একজন দল্পস্যয খাভায বযদ যন 

 

১০.২  গ্রাভীণ ভবরা  মফকায ভেফকল্পদয জন্য রাবজনক অত্মকভ যংস্থান সৃবষ্ট: 

 

প্রকগেয সুবফধাগবাগীগদয অবধকাংই মফকায যুফক এফং ভবরা। এভনবক পুরুল দস্যগদয মক্ষগেও গাবী রারন ারন কাগজ 

ভবরাযাই মূর দাবয়ত্ব ারন কযগছ। এগত কগয বযফাগয ভবরাগদয কাম যকয  উৎাদনীর ংগ্রণ বৃবি মল্পয়ল্পছ এফং 

বিান্ত গ্রণ প্রবক্রয়ায় তাল্পদয ফস্থান উন্নততয ল্পয়ল্পছ। 

 



 

প্রকল্পেয একজন ভবরা দল্পস্যয াল্পথ ভতবফবনভয় 

 

১০.৩  দুগ্ধ উৎাদন বৃবি: 

 

 অবধকাং মক্ষগে দস্যগদয গাবীগুগরা বদবনক গগড় ৮-১০ বরটায দুধ বদগে। অথচ অতীগত মদী জাগতয গাবী 

ারগনয ভাধ্যগভ গাবী প্রবত বদবনক গড় দুগ্ধ উৎাদন বছর ১-২ বরটায। অবধক দুগ্ধফতী গাবী ারগনয অনুীরন প্রকে ফবভু বত 

জনগনগকও উদ্রৃুি কযগছ পগর এরাকায় দুগধয উৎাদন ক্রগভই বৃবি াগে। 

 

১০.৪  তজফ  ায  ফাল্পয়াগ্যা উৎাদন  ব্যফাল্পয উৎাবতকযণ:  

 

প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রদি প্রবক্ষণ ও উদ্রৃুিকযগণয পগর এরাকায় বজফ ায ও ফাগয়াগ্যাগয উৎাদন ও ব্যফায বৃবি মগয়গছ। 

প্রকগেয আওতায় প্রদি ফাগয়াগ্যা উৎাদন অফকাঠাগভা সুবফধায াাাব দস্যগণ বনজ উগযাগগ অবধক াগয 

াবযফাবযকবাগফ ব্যফায উগমাগী ফাগয়াগ্যা িযান্ট বতযী কযগছন এফং গরুয ংখ্যা বৃবি াওয়ায় অবধকাগয বজফ ায 

ভূবভগত ব্যফায কযায সুগমাগ াগেন। 

১০.৫  উৎাবদত  দুল্পগ্ধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্ট: 

 

উৎাবদত  দুল্পগ্ধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্টয রল্পক্ষয প্রকল্পেয প্রল্পচষ্টায় টাঙ্গাআল্পরয ধনফাড়ীল্পত বভল্ক ববটা কর্তযক একটি দুগ্ধ ীতরীকযণ 

 ক্রয় মকন্দ্র প্রবতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া উৎাদন বৃবি ায়ায় ল্পনক অনুষ্ঠাবনক  নানুষ্ঠাবনক মক্রতা এরাকা মথল্পক দুগ্ধ 

ংগ্র কযল্পছ।    

 

প্রকল্পেয একজন দল্পস্যয াল্পথ দুল্পধয ফাজাযজাতকযণ বফলল্পয় অল্পরাচনা 

 

 

১০.৬  উন্নত জাল্পতয ঘা  সুলভ খাল্পযয ব্যফায:  

 প্রকল্পেয অতায় প্রবক্ষণ এফং বফনাভল্পল্য উন্নতজাল্পতয ঘাল্পয কাটিং  ফীজ যফযা কল্পয বফগত কল্পয়ক ফছল্পয 

কৃলকল্পদযল্পক উন্নত জাল্পতয ঘা চাল  সুলভ খায খায়াল্পনায গুরুত্ব  মথাথ যতা কৃলকল্পদয ভল্পধ্য তুল্পর ধযা ল্পয়ল্পছ। ফতযভাল্পন 

বভল্ক ববটা ন্যান্য ফড় ফড় মগা-খায উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাল্পনয উৎাবদত খায এরাকায় ফহুরাংল্প ব্যফহৃত ল্পে। 

 



 

 

  

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ উন্নতজাল্পতয ঘা চাল উন্নতজাল্পতয ফাছুয মায ফয় ভাে ২ ভা  

        

১০.৭  গাবীয জাত উন্নয়ন: 

প্রকগেয ভাধ্যগভ বভল্ক ববটায গমাবগতায় বফনামূগল্য কৃবেভ প্রজনন সুবফধা জরবয কযা গয়গছ। এছাড়া প্রাণী ম্পদ বফবাগ 

এফং ব্র্যাক এয কৃবেভ প্রজনন সুবফধাও মনয়া গে। কৃবেভ প্রজনন ব্যফস্থা অনুীরগনয পগর প্রাপ্ত ফাছুগযয জাত উন্নত গে। এ 

কর ফাছুযই প্রকৃত গক্ষ খাভাযীগদয জন্য মূল্যফান ম্পদ। 

১০.৮  প্রকে যফতী কাম যক্রল্পভয ধাযাফাবকতা: 

প্রকে মগলও কর কাম যক্রভ বনযবফবেন্নবাল্পফ ব্যাত যল্পয়ল্পছ এফং গবতীরতা বৃবি মল্পয়ল্পছ। অফতযক তবফর ব্যফায কল্পয 

সুবফধাল্পবাগীয ংখ্যা ক্রল্পভআ বৃবি াল্পে। প্রকল্পেয অতায় বনল্পয়াগকৃত পযাববরল্পটটযগণ মথাযীবত চাকুযীল্পত ফার যল্পয়ল্পছন 

এফং াবব য চাজয তবফর ল্পত তাল্পদয মফতন-বাতা বযল্পাধ কযা ল্পে। অফতযক তবফর বযচারনা াবফ যক কাম যক্রভ 

ভবনটয কযায জন্য ভফায় বধদপ্তল্পযয বনয়বভত  উভেি জনফরল্পক ম্পৃি কল্পয একটি সুবনবদ যষ্ট নীবতভারা ততযী কল্পয 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক নুল্পভাদল্পনয য তা নুযণ কযা ল্পে।  

১০.৯  ভত বফবনভল্পয় প্রাপ্ত তথ্যাবদ: 

বভবতয দস্য/সুবফধাল্পবাগীয াল্পথ ভত বফবনভল্পয়য ভাধ্যল্পভ সুবফধাল্পবাগীল্পদয ববজ্ঞতায তথ্যবদ বনল্পম্ন উস্থান কযা ’র: 

ক) ভৄশুব্ দবক্ষন প্রাথবভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় বভবত বরঃ  এয ৭৪ নং দস্য জানাফ অল্পনায়ায মাল্পন  এফং তায স্ত্রী 

উবয়আ ভািা য া মফকায দম্পবত। অফাদী জবভয বযভান ভাে ২ বফঘা। মকান কাজ না মল্পয় স্থানীয় একটি মফযকাযী 

ভাদ্রাায় (এভবভুি নয়) বফনা মফতল্পন খন্ডকারীন বক্ষতা কযবছল্পরন। বফগত ১২/১২/২০১১ বরঃ তাবযল্পখ বতবন অল্পরাচয 

প্রকল্পেয অতায় বভবতয দস্য দ গ্রণ কল্পয ১,২২,০০০ টাকায ঋণ গ্রণ কল্পযণ । ঋল্পণয টাকা বদল্পয় বতবন 

তুরনাভৄরকবাল্পফ মছাট অকাল্পযয ৪টি ংকয জাল্পতয ফকনা ক্রয় কল্পযন। তন্ল্পধ্য একটি ফকনা গব যফতী ফস্থায় ফাছুয প্রল্পফয 

অল্পগ অল্পগ বতবন মটি ১ রক্ষ ৮০ াজায টাকায় বফবক্র কল্পযন। ফাকী ৩টি মথল্পক বতবন গল্পড় তদবনক প্রায় ৫০ বরটায কল্পয দুধ 

উৎাদন কযল্পছন। বফগত ৫ ফৎল্পয বতবন প্রায় ৮ রক্ষ টাকায গরু বফবক্র কল্পযল্পছন। সুবফধাল্পবাগীয  ফিথমারন লংকর জারির 

৪টি গাভী এবং ১টি  বকনা ও ১টি  াড় বাছুর  ররয়রছ।  শ্রবভক খযচ াশ্রল্পয়য জন্য স্বাভী-স্ত্রী উবয়আ খাভাল্পয কাজ কল্পযন। 
ভয় াশ্রল্পয়য জন্য এফং ফজযয দুলণ প্রবতল্পযাল্পধয জন্য ফাল্পয়া-গ্যা প্লান্ট স্থান কল্পযল্পছন। ববফষ্যল্পত বতবন একটি ফড়  

অদৄবনক খাভায প্রবতষ্ঠা কযল্পত অগ্রী।  
খ) গাল্পযা ম্প্রদায়ভুি জনাফ বরটন বভাং ২৪/০৩/২০১২ বরঃ তাবযল্পখ প্রকল্পেয অতায় ভদৄপুল্পযয যণল্পখারা প্রাথবভক দুগ্ধ 

উৎাদনকাযী ভফায় বভবত বরঃ  এয ২০ নং দস্য বল্পল্পফ ১,২২,০০০ টাকা ম্পদ ায়তা ঋণ গ্রণ কল্পয  ২টি উন্নত 

জাল্পতয ফকনা ক্রয় কল্পযন। ভদৄপুয ফল্পন ফফাকাযী বরটন পূল্পফ য কখন এ ধযল্পনয গরুয বফলল্পয় বযবচত বছল্পরন না। প্রকল্পেয 

প্রবক্ষণ  থ যায়ল্পন বতবন এ ব্যাাল্পয অত্নবফশ্বাী ল্পয় উন্নত জাল্পতয গরু রারন-ারন কাম যক্রভ শুরু কল্পযন। ফতযভাল্পন তায 

২টি গাবী  ২টি ফাছুয যল্পয়ল্পছ। ২টি গাবী ল্পত তদবনক ২৬ বরটায দুধ উৎাদন কল্পয স্থানীয় ফাজাল্পয ৬০ টাকা বরটায দল্পয 

বফবক্র কযল্পছন এফং ম যায়ক্রল্পভ ঋল্পণয টাকা বযল্পাধ কযল্পছন। তীল্পত এফ এরাকায মরাকজন ফল্পনয কাঠ মকল্পট এফং পর 

পরাবদ উৎাদন কল্পয জীবফকা বনফ যা কযত। সুদ বফীন ঋণ এফং উন্নত জাল্পতয গাবী ারন ধাযণা প্রদান কল্পয এ প্রকে 

স্থানীয় গাল্পযা ম্প্রদাল্পয়য ভল্পধ্য জীবফকায়ল্পনয নতুন ল্পথয ন্ধান বদল্পয়ল্পছ।  



 

 
গাবীয দুগ্ধ দনযত প্রকল্পেয একজন গাল্পযা ম্প্রদায়ভুি সুবফধাল্পবাগী 

 

গ)  ভৄশুব্ দবক্ষন প্রাথবভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় বভবত বরঃ  এয ৭০ নং দস্য মভাছাঃ মপারী খাতুন  এক মছল্পর এক 

মভল্পয়য জননী। তায স্বাভী ভানবকবাল্পফ বকছুটা বাযাম্যীন বদন ভজুয। ফাড়ী-ববটা ছাড়া অফাদী জবভয বযভান ২৬ 

তাং মা বাল্পফয কাযল্পণ ফন্ধক মদয়া বছর। গত ১২/১২/২০১১ বরঃ তাবযল্পখ বতবন অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় দস্য ল্পয় 

১,২২,০০০ টাকা ম্পদ ায়তা ঋণ গ্রণ কল্পয ৮৯,০০০ টাকা বদল্পয় ২টি ফকনা ক্রয় কল্পযন। ১ ফৎয য তায দুটি ফকনাআ 

ফাছুয প্রফ কল্পয এফং তদবনক গল্পড় ২৬ বরটায দুধ উৎাদন কল্পয। ৬ ভা য একটি গাবী ৯০ াজায টাকায় বফবক্র কল্পয 

বতবন ফন্ধকী ম্পবি ফভৄি কল্পযন এফং দুধ বফবক্রয টাকা বদল্পয় গাবী রারন ারন  মছল্পর মভল্পয়য মরখা ড়া ব্যয় বনফ যা 

কল্পযন। ফতযভাল্পন তায দুটি গাবী  দুটি ফকনা ফাছুয যল্পয়ল্পছ মায অনুভাবনক ভল্য ৪ রক্ষ টাকা। মছল্পর এএব া কল্পয 

পুবর কনল্পিফর ল্পদ ম্প্রবত মমাগদান কল্পযল্পছ এফং মভল্পয়টি এ ফৎয এএব া কল্পয কল্পরল্পজ ববতয ল্পয়ল্পছ। ঋল্পণয 

টাকা ক্রভান্বল্পয় বযল্পাধ কযা ল্পে। ে বকছু বদল্পনয ভল্পধ্যআ মপারী মফগভ তায ভস্ত মদনা  ফঞ্চনায ফান ঘটিল্পয় 

একজন স্বের  ক্ষভতাফান নাযী বল্পল্পফ অত্নপ্রকা কযল্পফ ফল্পর অা কযা মায়।  

 
গাবীয বযচম যাযত প্রকল্পেয একজন ভবরা সুবফধাল্পবাগী 

গাবীয বযচম যাযত প্রকল্পেয একজন সুবফধাল্পবাগী, বমবন স্থানীয় 

ভবজল্পদয আভাভ 

ঘ)  ভৄশুব্ উিয প্রাথবভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় বভবত বরঃ  এয ৩৬ নং দস্য জনাফ মভাঃ মভাঃ অঃ অবজজ  একজন 

প্রাবন্তক কৃলক এফং স্থানীয় একটি ভবজল্পদয আভাভ। বতবন গত ১২/১২/২০১১ বরঃ বতবন অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় দস্য 

ল্পয় ১,২২,০০০ টাকা ম্পদ ায়তা ঋণ গ্রণ কল্পয ১ রক্ষ টাকা টাকা বদল্পয় ২টি ফকনা ক্রয় কল্পযন। গরু   গাবী ারল্পন 

শ্রবভক খযচ কবভল্পয় অনায তাবগল্পদ প্রচবরত ংস্কাল্পযয ঊল্পবয উল্পঠ তায স্ত্রীল্পক াল্পথ বনল্পয় গরু রারন-ারন কযল্পছন। 
ফতযভাল্পন বতবন ৪টি গাবী  ১টি ফাছুল্পযয ভাবরক মায অনুভাবনক ভল্য প্রায় ৭ রক্ষ টাকা। বতবন বফগত ৫ ফৎল্পয প্রায় ৭ রক্ষ 

টাকায দুধ বফবক্র কল্পযল্পছন এফং ৪ রক্ষ টাকায ফাছুয বফবক্র কল্পযল্পছন। পরবাল্পফ বধক দুগ্ধফতী গাবীয রারন-ারল্পন 

দক্ষতায কাযল্পণ এরাকায় বতবন পর খাভাযী বল্পল্পফ ফ যজন বযবচত। তায পরতায কাবনী এটিএন ফাংরা বফববন্ন 

প্রচায ভাধ্যল্পভ প্রচাবযত য়। 
 



 

  
প্রকল্পেয অতায় গঠিত একটি দুগ্ধ ভফায় বভবতয দস্যল্পদয াল্পথ ভত বফবনভয় কযল্পছন  

১১.0  প্রকরের  উরেশ্য ও জথন বস্থা: 

  উরেশ্য  জথন 

ক)  উন্নত ংকয জাল্পতয গাবী ারল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ১৬৮০ জন গ্রাভীণ ভবরা,   

প্রাবন্তক কৃলক  মফকায ভেফকল্পদয জন্য 

রাবজনক অত্মকভ যংস্থান সৃবষ্ট; 

অফতযক তবফর নতুন দস্যল্পদয ভাল্পঝ পূণ য বফবনল্পয়াল্পগয কাযল্পণ প্রকৃত 

সুবফধাল্পবাগীয ংখ্যা রক্ষযভাোয মচল্পয় বধকতয ল্পয়ল্পছ।  

খ) দুগ্ধ উৎাদন বৃবি; 

 

প্রকেভুি এরাকায় দুল্পধয উৎাদন প্রংবনয় াল্পয বৃবি মল্পয়ল্পছ। তীল্পত 

মদীয় জাল্পতয গাবী ারন কযা ত মায তদবনক গড় দুগ্ধদান ক্ষভতা  বছর ১-২ 

বরটায। প্রকেভুি দস্যল্পদয উন্নত জাল্পতয গাবীয গড় দুগ্ধ উৎাদন ক্ষভতা ১০-

১৫ বরটায। এরু উন্নত ংকয জাল্পতয গাবী মথল্পক ২৫ বরটায ম যন্ত দুগ্ধ 

উৎাদল্পনয মযকড য যল্পয়ল্পছ। তল্পফ  মদল্পয দুল্পধয উৎাদন বক বযভাণ বৃবি 

মল্পয়ল্পছ তা জবযল্পয ভাধ্যল্পভ মদখা মমল্পত াল্পয।  

গ) উৎাবদত দুল্পধয ন্যাে ভল্য  ফাজায 

সুবফধা সৃবষ্ট এফং এ বডবজটার বভল্ক 

এনারাআজায এয প্রফতযন ; 

 

প্রাথবভক দুগ্ধ ংগ্র মকল্পন্দ্র  বডবজটার বভল্ক এনারাআজায এয প্রফতযন কযা ম্ভফ  

য়বন। তল্পফ স্বাস্থয ম্মতবাল্পফ দুগ্ধ মদান, ংযক্ষণ এফং ফাজাযজাতকযল্পণয 

নুীরন প্রকে এরাকায় ব্যাকবাল্পফ বফস্তৃত কযা ল্পয়ল্পছ। দুধ বযভাল্প 

স্থানীয়বাল্পফ প্রচবরত বফববন্ন নুীরল্পনয বযফল্পতয িযান্ডযাড মভবিক বল্পিভ চালু 

কযা ল্পয়ল্পছ। দুল্পধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্টয রল্পক্ষয প্রকে এরাকায় বভল্কববটায 

ভাধ্যল্পভ একটি দুগ্ধ ীতরীকযণ কাযখানা স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। বধদকন্তু দুগ্ধজাত 

ন্য (দআ, বভবষ্ট আতযাবদ) উৎাদনকাযী  ব্যফায়ী বফববন্ন প্রবতষ্ঠাল্পনয াল্পথ 

ফাজায ংল্পমাগ স্থান কযা ল্পে। 

ঘ) কৃবেভ প্রজনল্পনয ভাধ্যল্পভ গাবীয জাত 

উন্নয়ন ; 

 

প্রকে এরাকায় কৃবেভ প্রজনন সুবফধায জ রবয উবস্থবত বনবিত কযা 

ল্পয়ল্পছ। কৃলকল্পদযল্পক উদ্বুিকযণ এফং  বভল্কববটা  প্রাণীম্পদ বফবাগ এয াল্পথ 

ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ  এ নুীরন বনবিত কযা ল্পয়ল্পছ।  কৃবেভ প্রজনল্পনয 

ব্যফস্থায় উন্নত জাল্পতয লাল্পড়য ফীজ ব্যফায কল্পয ায়া মাল্পে উন্নত জাল্পতয 

ফাছুয মা কৃলক  মদল্পয জন্য ভল্যফান ম্পদ। 
ঙ) তজফ ায  ফাল্পয়াগ্যা উৎাদন  

ব্যফায উৎাবতকযণ; 
তজফ ায  ফাল্পয়াগ্যা উৎাদন  ব্যফায উৎাবতকযল্পণয রল্পক্ষয প্রকে 

এরাকায় রক্ষযভাো নুমায়ী ১২টি ফাল্পয়াগ্যা প্লযান্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ । এ 

প্রবাল্পফ ল্পনক সুবফধাল্পবাগী স্ব উল্পযাল্পগ্য বযফায বববিক মছাট মছাট ফাল্পয়াগ্যা 

প্লযান্ট স্থান কযল্পনন এফং এ নুীরন ক্রল্পভআ জনবপ্রয় ল্পে।  



 

  উরেশ্য  জথন 

চ) গ্রাভীণ ভবরাল্পদয ক্ষভতায়ন; গাবী ারল্পন ভবরাল্পদযল্পক বক্রয়বাল্পফ ম্পৃিকযণ এ প্রকল্পেয একটি ন্যতভ 

প্রংবনয় জযন । গাবীয খায়া  ,বযচম যা , দুু্গ্ধ মদান আতযাবদ কাল্পজ ভবরাযাআ 

গ্রনী ভুবভকা ারন কযল্পছ । উৎাদন এফং ম্পদ সৃবষ্টল্পত  ভবরাল্পদয বক্রয় 

ংগ্রণ  ফদাল্পনয কাযল্পণ বযফাল্পয তাল্পদয ম্মান বৃবি াল্পে এফং বিান্ত 

গ্রণ প্রবক্রয়ায় বধক াল্পয ংগ্রণ কযল্পত াযল্পছ।    
 

১২.০  উল্প্শ্য পুল্পযাপুবয বজযত না ল্পর তায কাযণ : উল্প্শ্য বজযত ল্পয়ল্পছ। 
১৩.০  াবফ যক ম যল্পফক্ষণঃ  

 বফযভান গ্রাভীণ মফকাযত্ব  মদল্পয দুগ্ধ ঘাটবতয মপ্রক্ষাল্পট অল্পরাচয প্রকে একটি প্রংবনয় উল্পযাগ। গতানুগবতক 

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যফস্থায বযফল্পতয অল্পরাচয প্রকল্পে অবথ যক ায়তা প্যাল্পকজ এয ব্যফায মক্ষে এফং অদাল্পয়য িবত এভনবাল্পফ 

বনধ যাযন কযা ল্পয়ল্পছ মা স্থায়ীবাল্পফ একজন সুবফধাল্পবাগীয দ্রাবযযতা বনযন কযল্পত াল্পয। ভফায় বধদপ্তয এয ভাঠ ম যাল্পয় 

বফযভান জনফল্পরয ক্ষভতা ব্যফায কল্পয অল্পরাচয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর প্রকল্পেয অতায় জনফর বনল্পয়াল্পগয 

অফশ্যকতা বছর খুফআ কভ এফং প্রকে ফাস্তফায়ল্পন বাযল্পড ব্যয় বছর নূযনতভ । এ প্রকল্পেয বফল্পল রক্ষ ণীয় বদক র প্রকে 

যফতী স্থায়ীত্ব এফং কাম যক্রল্পভয বনযবফেন্নতা। বডবব এয বফধান নুযল্পন প্রকে ভাপ্ত যফতী ভল্পয় এয বনযবফবেন্ন 

কাম যক্রভ ব্যাত যাখায রল্পক্ষয একটি সুবনবদষ্ট নীবতভারা প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং ল্লী উন্নয়ন   ভফায় বফবাল্পগয নুল্পভাদন 

বনল্পয় উি নীবতভারা নুযণ কল্পয প্রকল্পেয গৃীত কর কাম যক্রভ ব্যাত যাখা ল্পয়ল্পছ। অফতযক তবফর ব্যফায কল্পয নতুন 

দস্যল্পদয ভাল্পঝ ঋণ মদয়া ল্পে। পল্পর একআ বযভাণ ম্পদ ব্যফায কল্পয বধক ংখ্যক দস্যল্পক সুবফধা মদয়া মাল্পে। প্রকে 

প্রবাল্পফ স্থানীয়বাল্পফ রাবজনক উাল্পয় উন্নত জাল্পতয গাবী ারন বফলল্পয়  দক্ষতা  ংস্কৃবতয উন্নয়ন ঘল্পটল্পছ। মা এ প্রকল্পেয 

একটি বফল্পল ফদান বল্পল্পফ উল্পল্লখ কযা মায়। তল্পফ  ববফষ্যল্পত এ ধযল্পণয প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে বধদকতয পরতা জযল্পনয 

জন্য মম বফলয়গুল্পরা প্রাধান্য মদয়া দযকায তায ভল্পধ্য  উন্নত জাল্পতয ফকনা প্রাবপ্ত জরবয কযা, ক্রয়কৃত ফকনায ভয়ভত 

গবযধাযণ, প্রল্পয়াজনীয় বচবকৎা মফা  ফাজায সুবফধা বনবিত কযা আতযাবদ বফলয়গুল্পরা ন্যতভ। ফকনা প্রাবপ্ত বনবিতকযল্পণয 

রল্পক্ষয মকান নতুন প্রকল্পেয অতায় ফকনা রারন ারন মকন্দ্র স্থান কযা মমল্পত াল্পয। কৃবেভ প্রজনল্পনয াাাব এরাকা 

বববিক উন্নত জাল্পতয লাড় ারন উৎাবত কযা মমল্পত াল্পয। এয পল্পর মম কর ফকনা  গাবী কৃবেভ প্রজনল্পনয ভাধ্যল্পভ 

গবযফতী কযা ম্ভফ য় না মগুল্পরায ভয়ভত গবযধাযণ বনবিত কযা ম্ভফ ল্পফ। বচবকৎা সুবফধা জরবয কযায ভাধ্যল্পভ 

কৃলকল্পদয অস্থা সৃবষ্টয জন্য মল্পথষ্ট ংখ্যক প্যাযাল্পবট বনল্পয়াগ কযা প্রল্পয়াজন। দুল্পধয অনুষ্ঠাবনক ফাজায সুবফধা সৃবষ্ট প্রকৃত ল্পথ য 

একটি চযাল্পরবঞ্জং কাজ। ফতযভাল্পন দুল্পধয ফাজায মনটয়াল্পকয ংবিষ্ট কর ম যাল্পয়আ ততা, দাবয়ত্বীনতা বযরবক্ষত য় এফং 

প্রল্পয়াজনীয় উকযণ  ফকাঠাল্পভায বাফ যল্পয়ল্পছ। সুতযাং এ ভস্যা বনযল্পন ব্যাক ল্পচতনতা সৃবষ্ট এফং বফবধ বফধান 

ফরফৎকযল্পণয উল্পযাগ মনয়া প্রল্পয়াজন।  
১৪.০  ফাস্তফায়ন  ভস্যাঃ 

১৪.১।  প্রকগেয এরাকা বনফ বাচন এফং উকাযগবাগী বনফ বাচগনয মক্ষগে বফববন্ন কাযগণ বকছু বকছু মক্ষগে গাবী ারগনয অনুকূর 

বযগফ এফং সুবফধাগবাগীয উযুক্ততা অনুযণ কযা ম্ভফ য়বন;  

১৪.২।  প্রকে এরাকায় চাবদায তুরনায় মফী দুধ উৎাবদত ওয়ায় ফাজাযজাতকযগণয জন্য ভস্যা সৃবি গে;  

১৪.৩।  প্রকে এরাকায় গরুয ংখ্যা অগনক বৃবি মগরও তাগদয বচবকৎা সুবফধা অপ্রতুর;  

১৪.৪।  এ প্রকল্পেয ভর কাম যক্রল্পভয ভল্পধ্য বছর উন্নত জাল্পতয ফকনা ক্রল্পয়য জন্য ম্পদ ায়তা প্রদান। বকন্তু বধক দুগ্ধ 

উৎাদনকাযী উন্নত জাল্পতয ফকনায জ প্রাপ্যতা না থাকায় ল্পনক সুবফধাল্পবাগী ঠিক জাল্পতয ফকনা ক্রল্পয়য সুল্পমাগ 

ায়বন। পল্পর বকছু বকছু সুবফধাল্পবাগীয  দুধ উৎাদন কাংবখত ভাোয তুরনায় কভ ল্পয়ল্পছ;  এফং  

১৪.৫। প্রকগেয ববআয ম বাগরাচনায় মদখা মায় ২০১৪-২০১৫ অথ ব ফছগযয এক্সটান বার অবডট এখনও ম্পন্ন য়বন।  

 



 

১৫.০ সুাবযভারাাঃ  

১৫.১।  দাবযদ্রবফগভাচন, অথ বননবতক উন্নয়ন, ভবরাগদয কভ বংস্থান এয রগক্ষয এ প্রকগেয অববজ্ঞতা কাগজ রাবগগয় মদগয 

বফববন্ন এরাকায় এ জাতীয় কাম বক্রভ ম্প্রাযণ কযা মমগত াগয;  

১৫.২।  প্রকে এরাকা এফং সুবফধাগবাগী বনফ বাচগনয মক্ষগে ববফষ্যগত আগযা তবকতা অফরম্বন কযা মমগত াগয;  

১৫.৩।  উৎাবদত দুগ্ধ ফাজযজাতকযগণয জন্য বভল্কববটা অন্যান্য দুগ্ধ ফাজাযজাতকাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ ংগমাগ সৃবি কযা 

মমগত াগয;  

১৫.৪।  প্রাবণম্পদ অবধদপ্তগযয াগথ ভফায় অবধদপ্তয বনবফড়বাগফ মমাগাগমাগ মযগখ প্রাণী বচবকৎায বফলয়টি বনবিত কযগত 

াগয;  

১৫.৫।  ফকনা প্রাবপ্ত বনবিতকযল্পণয রল্পক্ষয মকান নতুন প্রকল্পেয অতায় ফকনা রারন ারন মকন্দ্র স্থান কযা মমল্পত াল্পয;  

১৫.৬।  এক্সটান বার অবডট এফং অন্যগকান অবডট আবি থাকগর তা বনষ্পবি কগয এ বফবাগগক অফবত কযগত গফ; এফং  

১৫.৭।  প্রবতগফদগনয অনুগেদ ১৪ ও ১৫ এয বফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণপূফ বক আগাভী বতন ভাগয ভগধ্য এ বফবাগগক অফবত 

কযগত গফ।  



 

                                                                                                                       ংভেবি -ক 

 প্রকল্পেয ংগ বববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত 
 (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ব্যল্পয়য খাত ংল্পাবধত বডবব নুমায়ী  

ংল্পগয প্রাক্করন 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

  অবথ যক ফাস্তফ অবথ যক ফাস্তফ 

ক)        যাজস্বঃ     
 জনফরঃ     
১ কভ যচাযীয মফতন ৩৪.০৫ ১৬ জন ৩৪.০০ ১৪ জন 

২ বাতাবদ ৩৬.২০ ১৬ জন ৩৬.১৭ ১৪ জন 

 উল্পভাটঃ ৭০.২৫  ৭০.১৭  

 যফযা  মফাঃ     

৩ ভ্রভণ বাতা ৭.৯৩  ৭.৯৩  

৪ বাযটাআভ বাতা ৩.৭৭  ৩.৭৭  

৫ বপ বাড়া ২৪.৭৩ ১২ টি ২৪.৭৩ ১২ টি 

৬ ডাক ০.১০  ০.১০  

৭ মযবজল্পেন (গাড়ী) ০.৩৯  ০.৩৯  

৮ জ্বারানী  (বডল্পজর)  লুবিল্পকন্ট ৭.২১  ৭.২১  

৯  বপ্রবন্টং  াফবরল্পকন     
১০ ক) ম্যনুল্পয়র ৩.৯০ ২০০০ টি ৩.৯০ ২০০০ টি 
১১ খ) ডকুল্পভল্পন্টন ৭.০০  ৭.০০  

১২ মষ্টনাযী, বর, ষ্টযাম্প ১১.০০  ১১.০০  

১৩ বফজ্ঞান ২.০০  ২.০০  

১৪  প্রবক্ষণ      
১৫ ১) আন্ডাকন/বযল্পয়ন্টন বা ১.০০ ৫ টি ১.০০ ৫ টি 
১৬ ২) উদ্বুিকযণ এফং দক্ষতা উন্নয়ন প্রবক্ষণ ২০০.৪০ ১৮০ টি ২০০.৪০ ১৮০ টি 
১৭ অপ্যায়ন ৭.০০  ৭.০০  

১৮ বযফণ (গাবী) ৩০.০০  ৩০.০০  

১৯ ম্মানী/বপ ৫.০০  ৪.৯৯  

২০ জযী ৫.০০  ৫.০০  

২১ কবম্পউটায াভগ্রী ১.১০  ১.০৯  

২২ বফবফধ ১৪.৮১  ১৪.৮১  

 উল্পভাটঃ ৩৩২.৩৪  ৩৩২.৩২  

 মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণঃ     

২৩ মভাটয গাড়ী ৩.০০  ২.৮০  

২৪ কবম্পউটায  বপ আকুআল্পভন্ট ০.৮০  ০.৮০  

২৫ মভবনাবযজ এফং আকুআল্পভন্ট ২.০০    

 উল্পভাটঃ ৫.৮০  ৩.৬০  

 মভাট (যাজস্ব): ৪০৮.৩৯  ৪০৬.০৯  

 

 



 

(রক্ষ টাকায়) 
ক্রঃ 

নং 

ব্যল্পয়য খাত ংল্পাবধত বডবব নুমায়ী  

ংল্পগয প্রাক্করন 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

  অবথ যক ফাস্তফ অবথ যক ফাস্তফ 

খ)         ভরধনঃ     

 ংগ্র  ক্রয়ঃ     

২৬ গাড়ী (ডাফর মকবফন বকঅ, ২৪০০ বব) ৪৪.০০  ৪৪.০০  

২৭ ফাআাআল্পকর ০.৯৭  ০.৯৭  

২৮ মভবনাবযজ, আকুআল্পভন্ট এফং আন্পিল্পরন 

ফ ফাল্পয়াগ্যা প্লযান্ট 

২৪.০০ ১২ টি ২২.২৩ ১২ টি 

২৯ কবম্পউটায  মন্ত্রাং ১.৯৮ ২ টি ১.৯৮ ২ টি 
৩০ বপ যঞ্জভাবদ (ভাবি বভবডয়া প্রল্পজক্টয) ১.৯৭ ১ টি ১.৯৬ ১ টি 
৩১ অফাফে ৪.৯৬  ৪.৯৫  

৩২ ন্যান্য (ম্পদ স্তান্তয) ২০১০.০০ ১৬৮০ জন ২০১০.০০ ১৬৮০ জন 

 মভাট (ভরধন): ২০৮৭.৮৮  ২০৮৬.০৯  

 ফ যল্পভাট (যাজস্ব+ভরধন): ২৪৯৬.২৭  ২৪৯২.১৮  

(ভন্ত্রণারয় কর্তযক মপ্রবযত  ববঅয  এয  তল্পথ্যয  বববিল্পত) 

 



 

দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রল্পক্ষয মগা-খায কাযখানা স্থান ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন 

ভাপ্তঃ বডল্পম্বয, ২০১৪ বরঃ 

১.০ প্রকল্পেয নাভ  দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রল্পক্ষয মগা-খায কাযখানা স্থান  

২.০ বনফ যাী ংস্থা  ফাংরাল্পদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় আউবনয়ন বরবভল্পটড (বভল্ক ববটা) 

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 
 

৪.০ প্রকল্পেয ফস্থান  বফবাগ মজরা উল্পজরা 

যাজাী বযাজগঞ্জ রাবড়ীগভানপুয, উল্লাাড়া 

 

৫.০ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় 

 (রক্ষ টাকা) 

  

৬.০ ংগ বববিক ব্যয় বফবাজন     বযবষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য 

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ    প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় মকান ংল্পগয কাজ ভাপ্ত মনআ।  

৮.০ ভল্যায়ন িবত ( Methodology)  অল্পরাচয প্রকল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি প্রণয়ল্পন বনল্পন্াি বফলয়/িবত  

                                                               নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ;  

 বডবব ম যাল্পরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তযক মপ্রবযত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম যাল্পরাচনা;  

 PCR ম যাল্পরাচনা; 

 বিয়াবযং কবভটিয কাম যবফফযণী ম যাল্পরাচনা;  

 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য 

ল্পযজবভল্পন বযদ যন; এফং 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয বববিল্পত ংবিষ্ট কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা। 
 

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুল্পভাবদত 

ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 
বতক্রান্ত  

(ভর 

নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় 
(ভর 

ফাস্তফায়নকা

মরয %) 

ভন্তব্য 

ভর ভর ংল্পাবধত 

বজবফ 
(নুদান) 

বভল্কবব

টায 

বনজস্ব 

তবফর 

মভাট 

২০৩৮.০০ 

 

৬৯০.২৪ 

 

২৭২৮.২৪ 

 

২৫৭১.২৮৬

২ 

 

 

জানুয়াযী

, ২০১২ 

ল্পত 

জুন, 

২০১৪ 

জানুয়াযী, 

২০১২ ল্পত 

জুন, ২০১৪; 

যফতীল্পত 

ব্যয়বৃবি 

ব্যবতল্পযল্পক 

৩১ 

বডল্পম্বয. 

২০১৪ 

মভয়াদ বৃবি 

কযা য়। 

জানুয়াযী, 

২০১২ ল্পত 

বডল্পম্বয, 

২০১৪ ম যন্ত 

ব্যয় হ্রা 

মল্পয়ল্পছ 

১৫৬.৯৫৩৮ 

(-৫.৭৫%) 

০৬ (ছয়) 

ভা 

২০% 

ব্যবয়ত 

থ য 

যকাযী 

মকালাগা

ময জভা 

প্রদান 

কযা 

ল্পয়ল্পছ। 



 

9.0 প্রকল্পেয উল্প্শ্য     প্রকল্পেয ভর উল্প্শ্য ল্পে গ্রাভীণ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায়ী কৃলকল্পদয  

                                                               ভাল্পঝ  মবজার ভৄি   গুণগত ভানম্পন মগা-খায ন্যােভল্পল্য ‘‘মনা-র-  

                                                               মনা-প্রবপট’’-এ  বফতযণ।  

 

9.1 প্রকল্পেয  সুবনবদ যষ্ট উল্প্শ্য  

ক)  বভল্ক আউবনয়ল্পনয বফববন্ন দুগ্ধ এরাকায ভফায়ী কৃলকগল্পণয সুলভ দানাদায মগা-খাল্পযয চাবদা নুমায়ী মগা-খায 

যফযা বনবিতকযণ; মগা-খাল্পযয উৎাদন ব্যয় হ্রা কল্পয দুল্পগ্ধয রাবজনক উৎাদন বৃবি কযা;  

খ)  গফাবদ শু ারল্পন উল্পযাগী  দুগ্ধ উৎাদনকাযী কৃলকল্পদয দুগ্ধ উৎাদল্পনয বযভান বৃবি কযা, ন্যােভল্পল্য  

াশ্রয়ী ংগ্র কাম যক্রল্পভয দ্বাযা ম্পৃি কৃলকল্পদয অয় বৃবিয ভাধ্যল্পভ দাবযদ্র বফল্পভাচন প্রবক্রয়া মজাযদাযকযণ ; এফং  

গ)  দুগ্ধ খাভাল্পযয কাম যক্রভ বৃবিল্পত নুপ্রাবণত কযা এফং র্তণভর ম যাল্পয় দুগ্ধ বে গল্পড় মতারা; গফাবদ শু ারল্পনয দ্বাযা 

গ্রাভীন বত দবযদ্র জনল্পগাবষ্ট (Hardcore poor) এয কভ যংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয বাল্পগ্য উন্নয়ন কযা।  

10.0 প্রকল্পেয ংবক্ষপ্ত টভূবভ  
 

গফাবদশুয জন্য বনতয প্রল্পয়াজনীয় মগা-খায ফস্থা ম যাল্পরাচনা ল্পত মদখা বগল্পয়ল্পছ মম, ফতযভাল্পন মদল্প উচ্চতয পুবষ্টগুণ 

ভি, বফজ্ঞান ম্মতবাল্পফ সুলভ  ম্পূণ য স্বাস্থয ম্মত িবত অশ্রল্পয় উৎাবদত মগা-খাল্পযয মম চাবদা যল্পয়ল্পছ, তা বভটাফায 

জন্য ম যাপ্ত  মল্পথাপুভেি মকান ব্যফস্থা মনআ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায কর্তযক স্থাবতব্য মগা-খায কাযখানাটি ফাংরাল্পদল্প 

স্থাবত ফ যবৃৎ দুগ্ধ বে প্রকল্পেয একটি ায়ক উল্পযাগ। এ প্রকে অতায় ফাস্তফায়নকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তযক বভল্ক আউবনয়ল্পনয 

ভাদায ান্ট বাল্পফ স্বীকৃত রাবড়ীল্পভানপুয দুগ্ধ ীতরীকযণ মকল্পন্দ্র মগা-খায কাযখানা স্থান কযা ল্পয়ল্পছ মমন মগাখায 

উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ মদল্প বফযাজভান সুলভ  পুবষ্ট ভি শুখাল্পযয ঘাটবত দূয কযা মায়। পল্পর এ প্রবতষ্ঠাল্পনয াল্পথ াল্পথ ভগ্র 

মদল্পয দুগ্ধ উৎাদন মক্টয বফপুরবাল্পফ উকৃত ল্পফ। মমল্পতু াধাযণ প্রকৃবতগত বনয়ল্পভ দুগ্ধ উৎাদন প্রবক্রয়াটি গফাবদশুয 

জন্য এয খাল্পযয উয যাবয বনব যযীর, মল্পতু প্রস্তাবফত এ প্রকল্পে উৎাবদত সুলভ মগা-খায মদল্পয দুগ্ধ উৎাদন মক্ষল্পে 

কাম যকয ফদান যাখল্পফ। ফাংরাল্পদল্প প্রথভফাল্পযয ভত TOTAL MIXED RATION প্রভেবি ম্পন্ন মগা-খায কাযখানা স্থান ল্পে 

মাল্পত কল্পয দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায়ী কৃলকবৃন্দ  খাভাযীগণ ফাজাল্প প্রচবরত মবজার  গুনগতভানম্পন্ন মগা-খায খায়াল্পনা 

ল্পত বযোণ মল্পত াল্পয। প্রকেটি মনা-র মনা প্রবপট বববিল্পত বযচারনায কাযল্পণ ভফায়ীবৃন্দল্পক ন্যাে ভল্পল্য উন্নতভাল্পনয 

মগা-খায প্রাবপ্তয বনিয়তা প্রদান কযা ল্পে। 

১১.০ প্রকল্পেয  নুল্পভাদন   ভয় ফবধ যতকযণ    

প্রকেটি ২৭২৮.২৪ (বজবফ : ২০৩৮.০০ এফং বভল্কববটা বনজস্ব তবফর : ৬৯০.২৪) রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জানুয়াযী, ২০১২ 

ল্পত জুন, ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ৬ ভাচ য ২০১২ তাবযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাবদত য় এফং ০২/০৪/২০১৬ বরঃ 

তাবযল্পখ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ ল্পত প্রকেটিয প্রাবনক নুল্পভাদন ায়। অআএভআবড’য সুাবযল্পয মপ্র বক্ষল্পত ব্যয় বৃবি 

না কল্পয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তযক প্রকেটিয মভয়াদ অয ০৬ (ছয়) ভা বৃবি কল্পয জুরাআ,২০১৪ ল্পত বডল্পম্বয 

২০১৪ বনধ যাযণপূফ যক গত ০৮/০৭/২০১৪বরঃ তাবযল্পখ প্রাবনক নুল্পভাদন মদয়। 

১২.০ প্রকল্পেয ভর কাম যক্রভ  

1) মবজার ভৄি উন্নতভাল্পনয সুলভ দানাদায, বল্পরট  TOTAL MIXED RATION মগা-খায উৎাদন; 

2) ভফায়ী দুগ্ধ উৎাদনকাযী খাভাযীল্পদয ভল্পধ্য ‘‘রাব নয় - মরাকান নয়’’ বববিল্পত যফযা এফং প্রবত প্তাল্প 

দুগ্ধ বফর ল্পত মগা-খাল্পযয ভল্য কতযন কল্পয ফল্পকয়া ভম্বয় কযা; 

3) ‘‘ম্যা’’ এফং ’’বল্পরট’’ এ ধযল্পণয মগা-খায উৎাদন; 

4) Milking Cow, Heifer, Bull, Bullock, Calf প্রভৃবতয তদবনক দুগ্ধ উৎাদন/াযীবযক ক্ষভতা  

তদবক জন বল্পফ কল্পয Feed Formulation কযা; 

5) Calf feed, Calf starter, Lactating Dairy cow feed, Winning/Dry cow feed, 

Buffalo feed প্রভৃবতয চাবদা  প্রল্পয়াজনীয়তা নুাল্পয মগা-খায ততযী কযা; 



 

6) কাঁচাভার ভ কাযখানায় গ্রল্পণয পূল্পফ যআ ল্যাফল্পযটযীল্পত এয অদ্র যতা  পুবষ্টগুণ যীক্ষা কযা;  

7) রুটিন যীক্ষায ভাধ্যল্পভ উৎাবদত মগা-খাযভল্পয গুণগতভান বনবিত  কযা;  

8) দীঘ যবদন ংযক্ষণ উল্পমাগী মগা-খায উৎাদন  ম বফলল্পয় যীক্ষা-বনযীক্ষা কযা; এফং  

9) Feed Formulation  Feeding technique বফলল্পয় দুগ্ধ উৎাদনকাযী খাভাযীল্পদয প্রবক্ষণ মদয়া।

  

১৩.০ প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্য  

ক্র: নং: প্রকে বযচারল্পকয নাভ দফী পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

০১। জনাফ মভাঃ ভৄস্তাবপজুয 

যভান 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(বযকেনা, উন্নয়ন  

জনংল্পমাগ), বভল্ক 

ববটা 

বতবযি দাবয়ত্ব জানুয়াযী, ২০১২ ল্পত 

বডল্পম্বয, ২০১৪ 

 

১৪.০ প্রকে বযদ যন  

গত ০1/০৯/২০১৬ ডিঃ  তাবযগখ দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রল্পক্ষয মগা-খায কাযখানা স্থান ভাপ্ত প্রকল্পেয বযাজগঞ্জ মজরায 

াজাদপুয উগজরায রাবড়ীল্পভানপুল্পয স্থাবত কাযখানায কাম বক্রভ বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাগর প্রকগেয প্রকে 

বযচারক ংবিি কভ বকতবাগণ উবস্থত বছগরন। বযদ বনকাগর প্রকগেয সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়।  

বযদ বন ও ফণ বনা বস্থযবচে 

অআএভআবড ’য বযচারক এফং প্রকে বযচারক কর্তযক 

বযদ যনকাল্পর গৃীত মগা-খায কাযখানায বচে 

 

 

মগা-খায কাযখানায় বল্পরট উৎাদল্পনয বচে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বযদ বন ও ফণ বনা বস্থযবচে 

 

মগা-খায কাযখানায় বল্পরট প্যাল্পকটজাতকযল্পণয বচে। 

 

 

 

 

 

 

১৫.০ াধাযণ ম যল্পফ ক্ষণ  

বযদ বনকাগর কাযখানায় উন্নতভাল্পনয সুলভ দানাদায, বল্পরট উৎাদন কাম বক্রভ মদখা মায়। বগরট উৎাদগন ভূট্টা, যাই 

বর, টিওআযবফ, য়াবফন মকক, গগভয ভূবল, বতগরয বখর, রাইভ মিান, ববটা-বভনাগযর বপ্র বভক্স, রফন, মুগ ভূবল, ধাগনয খড় 

ইতযাবদ ব্যফায গে। বযদ বগনয বদন TOTAL MIXED RATION মগা-খায উৎাদন য়বন ভল্পভ য জানা মায়।  

 

১৫.১ আগরাচনায় জানা মায়, কাযখানায় প্রগয়াজনীয় কাঁচাভার RFQ এফং DPM িবত ব্যফায কগয ক্রয় কযা গে। কাযখানায় 

উৎাবদত ভারাভার ফাঘাফাবড়গত অফবস্থত বভল্কববটা পযািযীয ভফায় বভবতয দস্যবৃন্দগক মূল্য বযগাল ব্যবতগযগক 

প্রদান কযা য় এফং াপ্তাবক দুগগ্ধয মূল্য গত মগা-খাগযয মূল্য ভন্বয় কযা য়।  

১৫.২ মগা-খায কাযখানায় ব্যফহৃত প্রগয়াজনীয় কাঁচাভার RFQ এফং DPM িবত ব্যফায কগয ক্রয় কযা গে। মদখা মায় ২৩ 

মভ, ২০১৫ গত ৩০ জুন, ২০১৬ ম বন্ত ৯,৫৮,৪২২ মকবজ বফববন্ন উকযণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যগয় ক্রয় কযা গয়গছ। 

গগড় প্রবত মকবজয উৎাদন মূল্য ২০.৬৬ টাকা। এয াগথ বফদুযৎ খযচ অন্যান্য খযচ মমাগ কগয কভ-মফী ২৭/- টাকা 

মকবজ দগয বফক্রয় কযা গে।  

১৬.০ ভস্যা 

১৬.১ মগা-খায কাযখানায় ব্যফহৃত প্রগয়াজনীয় কাঁচাভার RFQ এফং DPM িবত ব্যফায কগয ক্রয় কযা গে। মদখা মায় ২৩ 

মভ, ২০১৫ গত ৩০ জুন, ২০১৬ ম বন্ত ৯,৫৮,৪২২ মকবজ বফববন্ন উকযণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যগয় ক্রয় কযা গয়গছ। 

াফবরক প্রবকউযগভন্ট আইন, ২০০৬ এফং াফবরক প্রবকউযগভন্ট বফবধভারা, ২০০৮ অনুমায়ী RFQ এফং DPM িবত 

ব্যফায কগয ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যগয় কাঁচাভার ক্রয় বফবধঙ্গত নয়।  

১৬.২ মগা-খায কাযখানায় Stainless Steel এয াআল্পরা না থাকায় মভৌসুল্পভ কভ ভল্পল্য ভূিা ক্রয় কযা মায় না । এগত ফাজাগযয 

মূল্য উঠানাভায াগথ াগথ ক্রয় মূল্য উঠানাভা কগয। অগনক ভয় চাবদা অনুমায়ী কাঁচাভার বকনগত ফাড়বত অগথ বয 

প্রগয়াজন য়; 

১৬.৩ TOTAL MIXED RATION একটি নতুন ণ্য বফধায় এ ণ্য ব্যফাল্পয ব্যাক গনল্পচতনতা সৃবষ্টয প্রল্পয়াজন যল্পয়ল্পছ 

মআাল্পথ Feed Formulation  Feeding technique বফলল্পয় দুগ্ধ উৎাদনকাযী খাভাযীল্পদয প্রবক্ষল্পণয প্রল্পয়াজন 

যল্পয়ল্পছ। 

 

 



 

১৭.০ প্রকগেয াবফ বক অগ্রগবত  

প্রকেটিয অনুগভাবদত ব্যয় ২৭২৮.২৪ (বজবফ : ২০৩৮.০০ এফং বভল্কববটা বনজস্ব তবফর : ৬৯০.২৪) রক্ষ টাকা থাকল্পর 

যাজস্ব খাল্পতয ১৬.৭৬ রক্ষ টাকা এফং ভরধন থাল্পতয ৪০.০২ রক্ষ টাকা মভাট ১০৪.৭৮ রক্ষ টাকা  ব্যবয়ত থ য যকাযী 

মকালাগাল্পয জভা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। ফাস্তফায়ন কার জানুয়াযী, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৪ ম যন্ত থাকল্পর যফতীল্পত অআএভআবড’য 

সুাবযল্পয মপ্রবক্ষল্পত ব্যয় বৃবি না কল্পয প্রকেটিয মভয়াদ অয ০৬ (ছয়) ভা বৃবি কল্পয বডল্পম্বয ২০১৪ বনধ যাযণ কযা য়। 

প্রকে ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি বডল্পম্বয, ২০১৪ তাবযল্পখ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকে ফাস্তফায়ল্পন  বজবফ 

১৯৩৩.২৪ রক্ষ টাকা এফং বভল্কববটায বনজস্ব তবফর ৬৩৮.০৪৬২ রক্ষ টাকা  মভাট ২৫৭১.২৮৬২ রক্ষ  টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 

প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। প্রকল্পেয াবফ যক গ্রগবত ল্পন্তালজনক ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  

১৮.০ েকলল্পর উলেশ্য অজযন  

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাল্পয) 

ক) বভল্ক আউবনয়ল্পনয বফববন্ন দুগ্ধ এরাকায ভফায়ী কৃলকগল্পণয সুলভ 

দানাদায মগা-খাল্পযয চাবদা নুমায়ী মগা-খায যফযা 

বনবিতকযণ। মগা-খাল্পযয উৎাদন ব্যয় হ্রা কল্পয দুল্পগ্ধয 

রাবজনক উৎাদন বৃবি কযা; 

ক) ৩০ জুন, ২০১৬ ম বন্ত ৭,১৭,৬৯০ মকবজ মগা-

খায উৎাদন গয়গছ মা বভল্ক ববটায ভফায়ীগদয 

বনকট বফবক্র কযা গয়গছ; 

খ) গফাবদ শু ারল্পন উল্পযাগী  দুগ্ধ উৎাদনকাযী কৃলকল্পদয দুগ্ধ 

উৎাদল্পনয বযভান বৃবি কযা, ন্যােভল্পল্য  াশ্রয়ী ংগ্র 

কাম যক্রল্পভয দ্বাযা ম্পৃি কৃলকল্পদয অয় বৃবিয ভাধ্যল্পভ দাবযদ্র 

বফল্পভাচন প্রবক্রয়া মজাযদাযকযণ ; এফং 

খ) প্রকে এরাকায় গফাবদ শু ারল্পন উল্পযাগী 

কৃলকল্পদয ংখ্যা বৃবি মল্পয়ল্পছ এফং দুগ্ধ 

উৎাদনকাযীয  ংখ্যা বৃবি মল্পয়ল্পছ। ফতযভাল্পন 

প্রবতটি গাবী গল্পড় ১০ মথল্পক ১৫ বরটায দুগ্ধ 

উৎাদন কযল্পছ। পল্পর কৃলকল্পদয অয় বৃবি 

মল্পয়ল্পছ;  

গ) দুগ্ধ খাভাল্পযয কাম যক্রভ বৃবিল্পত নুপ্রাবণত কযা এফং র্তণভর ম যাল্পয় 

দুগ্ধ বে গল্পড় মতারা; গফাবদ শু ারল্পনয দ্বাযা গ্রাভীন বত দবযদ্র 

জনল্পগাষ্ঠী (Hardcore poor) এয কভ যংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যল্পভ 

তাল্পদয বাল্পগ্য উন্নয়ন কযা।  

গ) এরাকায় গফাবদ শু ারল্পনয দ্বাযা গ্রাভীন বত 

দবযদ্র জনল্পগাষ্ঠী (Hardcore poor)-য 

কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃবষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং বাল্পগ্যয 

উন্নয়ন ল্পয়ল্পছ। 

 

১৯.০ সুাবয  

১৯.১ মগা-খায কাযখানায় ব্যফহৃত প্রগয়াজনীয় কাঁচাভার RFQ এফং DPM িবত ব্যফায কগয ক্রয় কযা গে। মদখা মায় ২৩ 

মভ, ২০১৫ গত ৩০ জুন, ২০১৬ ম বন্ত ৯,৫৮,৪২২ মকবজ বফববন্ন উকযণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যগয় ক্রয় কযা গয়গছ। াফবরক 

প্রবকউযগভন্ট আইন, ২০০৬ এফং াফবরক প্রবকউযগভন্ট বফবধভারা, ২০০৮ অনুমায়ী RFQ এফং DPM িবত ব্যফায কগয এত 

অবধক বযভাগণ কাঁচাভার ক্রয় বফবধঙ্গত নয়। দীঘ বগভয়াগদ (২-৩ ফছগযয জন্য) উন্মুক্ত দযে িবত অনুযণ কগয মমাগ্য 

গ্বািভ দযদাতায াগথ Frame Work Contract ম্পাদন কগয ক্রগয়য স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযা মমগত াগয; 

১৯.২ মগা-খায কাযখানায় Stainless Steel এয াআল্পরা না থাকায় বযা মভৌসুল্পভ কভ ভল্পল্য ভূিা ক্রয় কল্পয ংযক্ষণ কযা মায় 

না। মল্পক্ষল্পে      মগা-খায কাযখানায় মছাট বযল্পয Stainless Steel এয াআল্পরা বনভ যাণ কযা মমল্পত াল্পয; 

১৯.৩ TOTAL MIXED RATION একটি নতুন ণ্য বফধায় এয বযবচবতয রল্পক্ষয ভফাবয় দুগ্ধ খাভাযীল্পদয জন্য ল্পচতনতাভরক 

প্রবক্ষল্পণয উল্পযাগ গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয; Feed Formulation  Feeding technique বফলল্পয় দুগ্ধ উৎাদনকাযী খাভাযীল্পদয 

প্রবক্ষণ মদয়া মমল্পত াল্পয; এফং 

১৯.৪ মদল্প মগা-খাগযয ব্যাক চাবদা যল্পয়ল্পছ এফং এটি একটি রাবজনক ণ্য। এ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ববজ্ঞতাল্পক কাল্পজ 

রাবগল্পয় প্রকল্পেয কল্পরফয বৃবি নতুন অবঙ্গল্পক কাম বক্রভমূ অব্যাত যাখায জন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ উগযাগ গ্রণ 

কযগত াগয। 



 

বযবষ্ট ‘ক’ 

প্রকল্পেয ংগ বববিক ব্যয় বফবাজন (ববঅয নুমায়ী)                                                                               (রক্ষ টাকায়) 

 

 

প্রকল্পেয ংগ/বফফযণ বযভাণ

/ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত গ্রগবত ভন্তব্য 

অবথ যক ফাস্তফ অবথ যক ফাস্তফ 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

প্রবক্ষণ জন ১৬.৭৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

কাঁচাভার মথাক ১৭৯.০০ মথাক ১৩১.০০ মথাক ৪৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

উ-মভাট (যাজস্ব)  ১৯৫.৭৬  ১৩১.০০  ফ যল্পভাট যাজস্ব থাল্পতয ৬৪.৭৬ 

রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 
 (খ) ভৄরধন ব্যয়  

গাড়ী (০১টি িাক  ১টি কবাড য 

বযান) ক্রয় 

টি ৯০.০০ ১+১= ২টি ৯০.০০ মথাক  

মভবনাযীজ (খায যীক্ষায 

ল্যাফল্পযটযী াভগ্রী  অনুাবঙ্গক 

মন্ত্রাবত ক্রয় )                                            

মট ১৬২৩.২৪ মথাক ১৫৮৩.২৬ মথাক ৪০.০০ রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

কবম্পউটায  বপ 

আকুআল্পভন্ট ক্রয় 

মথাক ২.০০ মথাক ১.৯৮ মথাক ০.০২ রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

ভুবভ উন্নয়ন মথাক ১২৫.০০ মথাক ৭২.৮০৬২ মথাক  

বফবডং বনভ যাণ মথাক ৫৬৫.২৪ মথাক ৫৬৫.২৪ মথাক  

ববড বযাট মথাক ১২৭.০০ মথাক ১২৭.০০ মথাক  

উ-মভাট (ভরধন)  ২৫৩২.৪৮  ২৪৪০.২৮৬

২ 

 

 যাজস্ব খাল্পতয ১৬.৭৬ রক্ষ 

টাকা এফং ভরধন থাল্পতয 

৪০.০২ রক্ষ টাকা মভাট ১০৪.৭৮ 

রক্ষ টাকা  ব্যবয়ত থ য 

যকাযী মকালাগাল্পয জভা প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 
ফ যল্পভাট (যাজস্ব + ভরধন)  ২৭২৮.২৪  ২৫৭১.২৮৬

২ 

 

  



 

ংীদাবযত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকে-২ (২য় ংল্পাবধত) ীল যক প্রকল্পেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন   

(ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

১.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :   ফাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন মফাড য  

২.০ প্রাবনক বফবাগ/ভন্ত্রণারয় :   ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

   স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়  

৩.০ প্রকে এরাকা   :    ৬৪ টি মজরায ৮৫টি উল্পজরায ২০০টি আউবনয়ন। 

 ৪.০ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:   

 

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

ভর  ২য় 

ংল্পাবধত 

ভর ২য় 

ংল্পাবধত 

১৮২১.৫

৩ 

৬৮২১.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ মভ ২০০৫ 

মথল্পক  

জুন ২০১০ 

মভ ২০০৫ 

মথল্পক  

জুন ২০১৪ 

মভ ২০০৫ 

মথল্পক  

জুন ২০১৫ 

(১ ফছয 

মভয়াদ বৃবি) 

৪৯৩৩.৮

৮ 

(২৭১%) 

৫ ফৎয 

(১০০%) 

 

৫.০ প্রকল্পেয থ যায়ন:  বজবফ: ৫৫০০.১৯ রক্ষ টাকা এফং জাআকা: ১৩২১.৩৪ রক্ষ টাকা। 

৬.০ ঙ্গবববিক গ্রগবত (ফ যল্পল নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী) : বযবষ্ট-ক     

৭.০      প্রকে ম্পূণ য থাকল্পর তায কাযণ: প্রকগেয মকান কাজ অফবষ্ট মনই। 

৮.০ প্রকল্পেয টভূবভ, উল্প্শ্য  ভর কাম যক্রভ: 

 

৮.১ টভূবভ:  

 

বফগত ১৯৮৬-৯০ মভয়াগদ ফাড ব, আযবডএ, ফাংরাগদ কৃবল বফশ্ববফযারয় ও বকগয়াগটা বফশ্ববফযারগয়য মমৌথ উগযাগগ 

Community উন্নয়গন একটি পর ভগডর উদ্ভাফগনয জন্য মদগয ৫টি মজরায ৫টি ইউবনয়গনয ৬টি গ্রাগভ গগফলণা শুরু কযা 

য় এফং যফতীগত যীক্ষামূরক প্রগয়াবগক গগফলণা কযা য়। এয ৫ (াঁচ) ফৎয য ২০০০-২০০৪ মভয়াগদ জাইকা ও 

বফআযবডবফ’য উগযাগগ PRDP-1 এয আওতায় টাঙ্গাইর মজরায কাবরাতী উগজরায ৪টি ইউবনয়গন পর যীক্ষা মগল 

“Link Model” উদ্ভাফন কযা য়। অত:য জাইকা ও বজওবফ’য মমৌথ অথ বায়গন জুন/২০০৫ মথগক জুন/২০১০ মভয়াগদ ৩টি 

মজরায ২০টি ইউবনয়গন PRDP-2 Link Model াইরট প্রগজি বগগফ ফাস্তফাবয়ত য়।  

 

এয পরতায উয বববি কগয জুরাই/২০১০- জুন/২০১৪ মভয়াদকাগর বআযবডব-২, ২য় ংগাবধত প্রকে  মদগয ৬৪টি 

মজরায ৮৫টি উগজরায ২০০টি ইউবনয়গন ফাস্তফায়গনয জন্য অনুগভাদন কযা য়। যফতীগত মভয়াদ বৃবি ব্যবতগযগক প্রকেটিয 

মভয়াদ জুন, ২০১৫ ম বন্ত অথ বাৎ ১(এক) ফছয বৃবি কযা য়। প্রকেটি জুন, ২০১৫ ভাগ ভাপ্ত গয়গছ। এ প্রকগেয ভাধ্যগভ 

প্রকেভূক্ত ইউবনয়নমূগক উন্নয়গনয মকন্দ্র বফন্দু বগগফ বযণত কযায জন্য প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয উগদ্দগশ্য প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। জনগগণয চাবদাবববিক জাবতগঠনমূরক বফবাগমূগয মফা যফযা বনবিত কযা এ প্রকগেয অন্যতভ 

বছর।  



 

৮.২ প্রকল্পেয উল্প্শ্য:   
 

৮.২.১ গ্রাভ উন্নয়ল্পন ম্পৃি কল্পরয ভল্পধ্য ল্পমাবগতা  ভন্বল্পয়য বযল্পফ সৃবষ্ট কযা; 

 

৮.২.২ গ্রাভফাীগল্পণয চাবদা নুাল্পয উন্নয়নভরক মফা প্রদান  প্রাবপ্তয ব্যফস্থা বনবিত কযা;  

 

৮.২.৩ গ্রাভফাীগল্পণয বম্মবরত প্রল্পচষ্টায় উন্নয়নভরক বযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা;  

 

৮.২.৪ স্থানীয় ম্পল্পদয সুষ্ঠু ব্যফায  াভাবজক পু ৌঁবজ গঠল্পন ায়তা প্রদান কযা; 

৮.২.৫ জনগলের Need-based েডেক্ষলের ব্যবস্থা এবং মানব সম্পে উন্নয়ন করা; 

৮.২.৬ জনগলের অংেগ্রহলের মাধ্যলম ব্যাক ডিডিক উন্নয়ন ডনডিত করা; 

৮.২.৭ সরকারডর এবং প্রবসরকাডর সংস্থার সক  প্রসবা ও সহায়তা সাধারে জনগলের ডনকে প্রোঁছালনা ডনডিত করা; 

৮.২.৮ গ্রামীে জীবনমান উন্নয়লন গ্রামীে ক্ষুদ্র অবকাঠালমা ডনম যাে ও প্রমরামত করা; 

৮.২.৯ ইউডনয়ন ডরষেলক One Stop Service Delivery Station ডহসালব ডরেত করা; 

৮.২.১০ উন্নয়ন কম যকালের সক  প্রক্ষলে স্বচ্ছতা ও জবাবডেডহতা ডনডিত করা; এবং 

৮.২.১১ গ্রাম, ইউডনয়ন ও উলজ ার মলধ্য Vertical Linkage এবং প্রসবা গ্রহেকারী- প্রসবা েোনকারী মলধ্য 

Horizontal Linkage স্থান করা।  

 

৮.৩    প্রকল্পেয ভর কাম যক্রভ:  

৮.৩.১ গ্রাভ কবভটি (বজব) গঠন এফং গ্রাভ কবভটিয ভাধ্যল্পভ স্থানীয় জনাধাযল্পণয বফযভান ভস্যাভ আউবনয়ন বযলল্পদ 

উস্থান; 

৮.৩.২  আউবনয়ন ভন্বয় কবভটিয (আউবব) ভাধ্যল্পভ কর উন্নয়ন কভ যকাল্পেয ংল্পমাগ  ভন্বয় বৃবি; 

৮.৩.৩ আউবনয়ন ভন্বয় কবভটিয বায় মখারাল্পভরা অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ বফববন্ন ধযল্পণয ক্ষুদ্র ফকাঠাল্পভা বনভ যাণ  ংস্কায 

গ্রাভ এরাকায কর উন্নয়নভরক কভ যকাে ঠিকবাল্পফ ফাস্তফায়ন কযা । প্রকেভূি গ্রাভফাী, আউবনয়ন বযলদ  প্রকে 

ায়তায় ংীদাবযল্পত্বয বববিগত গ্রাভ ও ইউবনয়ন ম বাগয় ক্ষুদ্র মবৌত  অফকাঠাগভাগত উন্নয়ন বফলয়ক গ্রাভ কবভটি (বজব) বস্কভ 

ও ইউবব বস্কভ ফাস্তফায়ন কযা।  

গ্রাভ ও ইউবনয়ন ম বাগয় ক্ষুদ্র অথচ গ্রাভফাীগদয জন্য অবত প্রগয়াজনীয় বফববন্ন ধযগণয মবৌত অফকাঠাগভা বজব বস্কভ বাগফ 

াড়ায যাস্তা, কারবাট ব, াঁগকা, স্কুর মভযাভত, রাইগেযী, মড্রনজ, টিউফওগয়র, স্যাবনটাযী ল্যাটিন, আগ ববনক যীক্ষকযণ, 

প্রাথবভক বক্ষায ভাগনান্নয়ন এফং ইউবব বস্কভ বগগফ বঠা মভরা, জাতীয় বদফ উদ্মান, ফইমভরা, বৃক্ষগভরা, বযষ্কায-

বযেন্নতা বফলয়ক, বযগফ দূলণ ম্পবকবত গচতনতা বৃবি ইতযাবদ বস্কভমূগয ফাস্তফায়ন কযা; এফং 

৮.৩.৪ গ্রাভীণ জনগল্পণয দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য Field Proposal Type Training (FPTT) ফাস্তফায়ন কযা আয় ও 

কভ বংস্থাগনয সুবফধাগথ ব দক্ষতা উন্নয়ন প্রবক্ষণ প্রদান।  

 

 



 

৯.০  প্রকে নুল্পভাদন  ংল্পাধন: প্রকেটি  

১০.০ বডবব রক্ষযভাো, এবডব/অযএবডব ফযা্, ফভৄবি  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য (ববঅয-এয বববিল্পত): 

 

থ য ফছয ভর বডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাো 

ংল্পাবধত এবডব 

ফযা্ 

ফভৄি ব্যয় 

২০০৫-০৬ ৩২০.০০ ৩২০.০০ ৩২০.০০ ৩১৮.৭৫ 

২০০৬-০৭ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২৩০.০০ ২২৬.৩৭ 

২০০৭-০৮ ২৮২.০০ ২৭৯.০০ ২৭৯.০০ ২৭৮.১০ 

২০০৮-০৯ ৩০২.১৯ ৩১২.০০ ৩১২.১৯ ২৯৫.০২ 

২০০৯-১০ ৬৭৭.৩৪ ৮১৬.৩৪ ৮১৬.৩৪ ৮০০.৩০ 

২০১০-১১  ৬২০.০০ ৬২০.০০ ৬২০.০০ 

২০১১-১২  ১১৭১.০০ ১১৭১.০০ ১১৭১.০০ 

২০১২-১৩  ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ 

২০১৩-১৪  ১৩০০.০০ ১৩০০.০ ১২৯৪.৮৭ 

২০১৪-১৫  ৬৭৩.০০ ৬৫১.০০ ৬৫১.০০ 

মভাট ১৮২১.৫৩ ৬৮২১.৫৩ ৬৭৯৯.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ 

 

১১.০ প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্যঃ  

প্রকে বযচারল্পকয নাভ, 

দফী এফং মফতন মস্কর 

পূণ যকারীন/ 

খেকারীন 

মমাগদাল্পনয তাবযখ 
ভন্তব্য 

মমাগদান ফদরী 

১ ২ ৪ ৬ ৭ 

জনাফ ভাাবুয যভান পূণ যকারীন ২৪/০৩/২০০৫ ৩০/০১/২০০৭ - 

জনাফ এ.মক.এভ. নবজবুল্লা পূণ যকারীন ৩১/০১/২০০৭ ০১/০১/২০০৯ - 

জনাফ মভাাঃ দরুর আরভ 

তাদুকদায 

পূণ যকারীন ০২/০১/২০০৯ ২৪/০২/২০১০ - 

জনাফ আবভনুয যভান খান পূণ যকারীন ২৫/০২/২০১০ ৩০/০৬/২০১৫ - 

 

১২.০  প্রকে বযদ যন:  অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ বযভর চন্দ্র ফসু কর্তযক  ২৯ ল্পক্টাফয, ২০১৫ বর: তাবযল্পখ বল্পরট 

দয উল্পজরায ৩ নং খাবদভ নগয আউবনয়ল্পনয ফযজান গ্রাভ কবভটি ও

ণ  গ্রাভ কবভটি দ্বাযা ফাস্তফাবয়ত উন্নয়নভরক কাম যক্রভ বযদ যন কযা য়। এ ছাড়া  ৩০ ল্পক্টাফয, 

২০১৫ তাবযল্পখ বফগঞ্জ মজরায দয উল্পজরায ও 

বযদ বন কযা য়। 

 



 

১৩.০ ম যল্পফক্ষণ:  

১৩.১ আওতায় 

স্ত ড় য কযা য়

মযগছ এগত ময়গছ .০০ (এক রক্ষ গনয াজায)

০.০০ (ফাান্ন াজায াঁচ ত) ন ণ .০০ 

(ঞ্চান্ন াজায) .০০ (াত াজায াঁচ ত) উগল্লখ্য মম, প্রকে ফাস্তফায়গনয 

নীবতভারা অনুমায়ী জনগগণয ১৫০০০.০০ (গনয াজায) টাকা মদফায কথা বছর। বকন্তু স্কীভগুগরা ফাস্তফায়গন স্বাগথ ব তাযা 

অবতযবক্ত ৪০,০০০.০০ (চবল্ল াজায) টাকা প্রদান কগযগছ। 

মক্ষয স্ত বফআযবডবফ’য কভ বকতবাগণ জানান মম,

.০০ (ফাান্ন াজায াঁচ ত) .০০ টাকায ফাস্তবাস্ত

বচে-১: ফড়জান গ্রাভ কবভটিয প্রদ বনী মফাড ব 

 

বচে-২: ফড়জান গ্রাভ কবভটি দ্রৃাযা বনবভ বত ফক্স কারবাট ব 

১৩. খাবদভ নগয

মযগছ মত

.০০ (ন্ই াজায) (ফাান্ন াজায াঁচ ত)



 

ন ণ .০০ (বে াজায) (াত াজায াঁচ ত) 

মম, স্ত

প্রকগেয উকাযগবাগী একজন কৃলক জানান মম, স্ত

গ্রী  বযফণ 

বচে-৩: ভাকযখরা গ্রাভ কবভটি দ্রৃাযা বনবভ বত কারবাট ব। 

১৩.৩

২০

রূ বক্ষণ রূ

ক্ষণ প্রবক্ষণপ্রাপ্ত কগয়কজন যুফক-যুফতীয াগথ আরা 

কগয মায় ক্ষণ মদয ভগধ্য অগনগকই 

বচে-৪: কারাপুয ইউবনয়ন বযলগদ মরাই কাম বক্রভ। 

১৩.৪  প্রকগেয আওতায় প্রকে আবথ বক ায়তা, ইউবনয়ন বযলদ গত প্রাপ্ত ায়তা এফং উকাযগবাগী গ্রাভফাীয আবথ বক 

অনুদাগন ণ

.০০ (াতান্ই াজায) .০০ 

(ফাান্ন াজায  াঁচত) উকাযগবাগী ন ণ .০০ (াইবে াজায বতন ত) 

.০০ (াত াজায াচত)



 

রাসযাস্তা .০০ (এক রক্ষ াত াজায)

.০০ (ফাান্ন াজায াঁচ ত) উকাযগবাগী 

ন ণ .০০(াতান্ন াজায) .০০ (াত াজায াঁচত) কাকককা

বচে-৫: শ্রীভঙ্গর উগজরায ভাজবদব গ্রাভ কবভটি দ্রৃাযা বনবভ বত যাস্তা  

বচে-৬: শ্রীভঙ্গর উগজরায উিয ভাজবদব গ্রাভ কবভটি দ্রৃাযা বনবভ বত ২০০ বভটায গাড ব ওয়ার। 

১৩.৫  বফগঞ্জ মজরায দয উগজরায় ফাস্তফাবয়ত কগয়কটি উ-প্রকগেয কাম বক্রভ বযদ বন কযা য়। এয ভগধ্য 

গ্রাগভ যাস্তা ইগটয বরং  এফং । উবয় কাগজই স্থানীয় 

জনগণ উকৃত গে; 

বচে-৭: পূফ ব বানদ যাস্তায কাজ। 



 

 

 

বচে-৮: ক্ষণ 

(প্রকে অবপ কর্তবক যফযাকৃত) 
 

১৩.৬ বযদব বত ন ণ

। তাঁযা

প্রকে এরাকা বযদ বগন প্রতীয়ভান গয়গছ মম, গ্রাগভয াধাযণ ভানুগলয ভগধ্য কারবাট ব, যাস্তা ঘাট ও 

অন্যান্য অফকাঠাগভা বফলগয় ownership মফাধ সৃবি গয়গছ। অথ বাৎ যাস্তা ঘাট, কারবাট ব ও অন্যান্য গ্রাভীণ অফকাঠাগভা 

যকাগযয এফং এগুগরা বনভ বাণ/মভযাভগতয দাবয়ত্ব যকাগযয, এ মফাধ মথগক প্রকে এরাকায সুবফধাগবাগী জনগণ মফয গত 

মগযগছ এফং এ মফাধ অফকাঠাগভাগুগরা ংযক্ষগণ গুরূত্বপূণ ব ভূবভকা যাখগছ;  

 

১৩.৭  প্রকেটি ফাস্তফায়গন স্থানীয় জন প্রবতবনবধ অথ বাৎ ইউবনয়ন বযলগদয মচয়াযম্যান ও মভম্বাযগণগক খুফ তৎয মদখা মগগছ। 

জন প্রবতবনবধগণ আন্তবযকবাগফ প্রকগেয কাগজ ায়তা কগযগছন। কাযণ এ প্রকগেয গ্রাভ কবভটি, ইউবনয়ন কবভটিয বফববন্ন 

বায ভাধ্যগভ তাঁযা াধাযণ জনগণ তথা মবাটাযগদয কাগছ আগত াযগছন। এ কাযগণ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন কাজ জতয ও 

পরপ্রসূ গয়গছ; 

১৪.০  ভস্যা:  

১৪.১  স্ত ড় য

কাগর কগয়কজন উকাযগবাগী জানান মম, তাযা প্রকগেয আওতায় মকান প্রবক্ষণ কাম বক্রগভ অং গ্রণ 

কগযনবন। মবদও প্রকগেয আওতায় কবভটিভূক্ত কর দস্যগদয  কৃবল বফলগয় বফববন্ন প্রবক্ষণ প্রদাগনয ংস্থান বছর; 

১৪.২   প্রকগেয সুপরল্পবাগীল্পদয উন্নয়ন বচে ডাটা মফআল্পজ ংযক্ষণ কযা য়বন;  

১৪.৩  প্রবক্ষণ খাগত ৮০৭.১২ মকাটি টাকা ফযাগদ্দয ম্পূণ ব অথ বই ব্যয় কযা গয়গছ। যকাগযয কৃবল, ভৎস্য, প্রাবণ ম্পদ ও 

স্বাস্থয বফবাগ তাগদয বনয়বভত কাজ ও বফববন্ন প্রকগেয আওতায় প্রবক্ষণ প্রদান কগয থাগক। এ  প্রকগেয আওতায় উক্ত বফলগয় 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা গয়গছ মা প্রবক্ষগণ বদ্রৃততা সৃবি গয়গছ এফং অগথ বয অচয় গয়গছ ভগভ ব প্রতীয়ভান গয়গছ; 



 

১৪.৪   প্রকেটিয অনুগভাবদত ব্যয় ৬৮.২২ মকাটি টাকা। বকন্তু প্রকগেয প্রধান অংগ অথ বাৎ গ্রাভীণ বফববন্ন অফকাঠাগভা  

বনভ বাগণয জন্য প্রাক্কবরত ব্যয় ভাে ১৮.৫৭ মকাটি টাকা। 

১৫.০  প্রকল্পেয উল্প্শ্য জযল্পনয ফস্থা: 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

১) গ্রাভ উন্নয়ল্পন ম্পৃি কল্পরয ভল্পধ্য ল্পমাবগতা  

ভন্বল্পয়য বযল্পফ সৃবষ্ট, উন্নয়ন ম্পল্পকয ল্পচতনতা সৃবষ্টয 

ভাধ্যল্পভ স্থানীয় জনগল্পণয জীফন মাোয ভান  াবফ যক 

উন্নয়নল্পক ত্বযাবন্বত কযা;  

 

১) স্থানীয় জনগগণয ভগধ্য উন্নয়নমূরক বফববন্ন তথ্য আদান 

প্রদান, প্রবক্ষণ প্রদান, গ্রাভ কবভটিয বা, ইউবনয়ন ভন্বয় 

কবভটিয বা, এনবজও প্রবতবনবধ, যকাগযয বফববন্ন ংস্থায 

অংগ্রণ, াড়ায যাস্তা, কারবাট ব বনভ বাণ, মবনগটন 

কাম বক্রভ বযচারনা ইতযাবদয ভাধ্যগভ প্রকগেয এ উগদ্দশ্য 

ফাস্তফাবয়ত গয়গছ; 

২) Link Model মক ২০০ ইউবনয়গন ম্প্রাযণ কযা 

 

২)  বার পরাপর ও অববজ্ঞতায বববিগত  Link 

Model ২০টি ইউবনয়ন মথগক ৬৪টি মজরায ৮৫টি 

উগজরায ২০০টি ইউবনয়গন ম্প্রাযণ কযা গয়গছ; 

৩) গ্রাম, ইউডনয়ন ও উলজ ার মলধ্য Vertical 

Linkage এবং প্রসবা গ্রহেকারী-প্রসবা েোনকারীলের 

মলধ্য Horizontal Linkage স্থান করা।  

 

৩)  স্থানীয় জনগণ তাগদয চাবদায বফলয়টি ইউবনয়ন ভন্বয় 

কবভটিয বায় ব্যক্ত কগযন। যকাগযযএ Nation 

Building Department (NBD)-এয 

কভীযা তাগদয াাে ও মফা বনগয়  ইউবনয়ন 

ভন্বয় কবভটিয বায় উবস্থত মথগক তাগদয 

মফামূ জনাধাযগণয ভাগঝ প্রদাগনয ব্যফস্থা 

কগযন। বনফ বাবচত ইউবনয়ন বযলদ মভম্বায 

UCCM এয মফায বফলয়টি গ্রাগভয াধাযণ 

ভানুলগদয ভগধ্য বনবিত কগযন। পগর এ প্রকগেয 

ভাধ্যগভ গ্রাগভয াগথ উগজরায একটি বক্তারী 

মমাগাগমাগ স্থাবত গয়গছ। অবধকন্তু NBD 

কভ বচাযী, NGO কভী, বনফ বাবচত প্রবতবনবধ এফং 

গ্রাভফাীযা কাজ কযগছন বযবচত UCCM  

িাটপগভ ব। তাই প্রকগে ভাধ্যগভ  তাগদয ভগধ্য একটি 

চভৎকায vertical linkage স্থাবত গয়গছ।  

৪) স্থানীয় বযকেনায মক্ষগে ক্ষভতা বতযী; ৪) প্রকগেয ভাধ্যগভ স্থানীয় জনগণ বনগজগদয উন্নয়ন কভ বকাগন্ডয 

বযকেনা বনগজযা কযফায সুগমাগ াগে। জনগণ স্থানীয় 

বফগলজ্ঞগদয াগথ উন্নয়ন কভ বকাণ্ড ম্পগকব আগরাচনা কযগছন 

এফং ফাস্তফায়ন ম্পগকব আগরাচনা কযগছন। গ্রাভ কবভটিগত 

অংগ্রগণয ভাধ্যগভ স্থানীয় জনগণ স্থানীয় উন্নয়ন বযকেনা 

প্রণয়ন কযগছন মা প্রকগেয ভাধ্যগভ ম্পাবদত গয়গছ;  



 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

৫) স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠাল্পনয ল্পঙ্গ linkage স্থান। ৫) ইউবনয়ন ভন্বয় কবভটিয বায ভাধ্যগভ PRDP এফং 

 স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠান ইউবনয়গনয াগথ বক্তারী 

 মমাগসূে স্থাবত গয়গছ। ইউবনয়ন বযলদ মচয়াযম্যান এই 

 কবভটিয মচয়াম্যান এফং ইউব মভম্বাযা য় এই কবভটিয 

 মভম্বায।  

 

১৬.০  সুাবয:  

১৬.১  াযা মদগ এ ধযগণয প্রকে গ্রগণয আবথ বক ক্ষভতা যকাগযয মনই। ম জন্য বফবক্ষপ্তবাগফ প্রকে গ্রণ না কগয 

প্রকে গ্রগণয criteria ঠিক কগয কগয়কটি িাৎদ উগজরায় এ ধযগণয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা মমগত াগয;  

১৬.২      ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে গ্রগণয মক্ষগে প্রবক্ষণ, যফযা ও মফা, মভযাভত, পাবণ বচায ক্রয় খাগত বফপুর বযভান 

অথ ব ফযাগদ্দয প্রফণতা বযায কযা মমগত াগয এফং গ্রাভীণ অফকাঠাগভা বনভ বাণ খাগত অবধক অথ ব ফযাদ্দ যাখা মমগত 

াগয; 

১৬.৩    প্রকগেয আওতায় যফযা ও মফা,  প্রবক্ষণ, মভযাভত ও ংযক্ষণ এফং অবপ যঞ্জাভ ক্রয় খাগত ফযাদ্দ ও ব্যগয়য 

মথাথ বতা ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ খবতগয় মদগখ আইএভই বফবাগগক অফবত কযগফ; 

১৬.৪  যফতীল্পত এ  ধযল্পণয প্রকে গ্রণ কযা ল্পর সুপরল্পবাগীল্পদয উন্নয়ন বচে ডাটা মফআল্পজ ংযক্ষণ কযা ভীচীন ল্পফ। 

এয পল্পর প্রকল্পেয ভবনটবযং  ভল্যায়ন জ ল্পফ; 

১৬.৫  প্রকেটিয External Audit দ্রূত ম্পাদন কযগত গফ; 

১৬.৬  উযু বক্ত অনুগেদ: ১৬.১ গত ১৬.৫ এয সুাবযগয আগরাগক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ বক আগাভী ১ (এক) ভাগয ভগধ্য  

             আইএভই বফবাগগক তা অফবত কযগত গফ। 

 

 

  



 

বযবি-ক 

প্রকগেয অংগ বববিক অগ্রগবত (অনুগভাবদত বডবব অনুমায়ী):   

                    (রক্ষ টাকায়) 

কাগজয নাভ একক বডবব অনুমায়ী রক্ষযভাো প্রকৃত অগ্রগবত বফচুযবতয কাযণ 

(±) আবথ বক ফাস্তফ আবথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

UCC ংখ্যা - ২০০ - ২০০  

UCCM ংখ্যা - ৮৪০০ - ৯৫৩১  

GC ংখ্যা - ১৮৩০ - ১৮৩০  

GCM ংখ্যা - ৫৪৯০০ - ৫৬১২৪  

মফা প্রদান টাকা ১৪৭৪.৩৭ - ১৪৬৯.৪৪ -  

 

 

৪৪.১২ রক্ষ 

টাকা মপযত 

প্রদান কযা 

গয়গছ। 

মফতন ও বাতা ংখ্যা ১৮৩৮.৯৮ ১৪৩ ১৮২২.৮২ ১৪৩ 

প্রবক্ষণ ংখ্যা ৮০৭.১২ ৩৪৬৭৯৫ ৮০৭.১২ ৩৪৬৭৯৫ 

পুনাঃগভযাভত টাকা ২৭৬.৭৯ - ২৭৬.৭৮ - 

ভটযমান ংখ্যা ১৫৩.৩৮ ৮২ ১৫৩.৩৮ ৮২ 

অবপ উকযণ টাকা ২৪১.৩৯ - ২২৮.৩৭ - 

আফাফে ংখ্যা ৭২.৯৯ ৪২৫ ৭২.৯৯ ৪২৫ 

বফন ংখ্যা ৬৯.৯৯ ১ ৬৯.৯৯ ১ 

GC বস্কভ ংখ্যা ১৮৫৬.৫২ ২৮১০ ১৮৪৬.৫২ ২৮১০ 

CD বযাট টাকা ৩০.০০ - ৮.০০ - ২২.০০ রক্ষ 

টাকা অফমুক্ত 

য়বন। 

মভাট  ৬৮২১.৫৩  ৬৭৫৫.৪১  ৬৬.১২ 

 

 

 



 

বযবি-ক 

(রক্ষ টাকায়) 
 

ল্পঙ্গয নাভ (বডবব নুমায়ী) একক 

রক্ষযভাো  

(বডবব নুমায়ী) 
প্রকৃত গ্রগবত 

 

অবথ যক 

ফাস্তফ 

(বযভান/ 

ংখ্যা) 

অবথ যক 

ফাস্তফ 

(বযভান/ 

ংখ্যা) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব: 

জনফর:       

১। কভ যকতযাল্পদয মফতন জন -    বতবযি দাবয়ল্পত্ব 

২। কভ যচাযীল্পদয মফতন জন ৬.৭৭ ২ ৩.৬২ ২ অউটল্পাব যং-২ এফং 

বতবযি দাবয়ত্ব 

৩। বাতা - ৭.৬০  ৪.৪৫   

                           উ-মভাট (জনফর)  ১৪.৩৭ ২ ৮.০৭ ২  

৪। বতবযি বাতা  ৭.০০  ৬.৯৮   

৫। ডাকভাশুর  ২.৫০  ২.৩৮   

৬। মটবরল্পপান/মটবরগ্রাপ/ আন্টাযল্পনট  ১৫.০০  ১৫.০০   

৭। বফদুযৎ বফর  ৭.৫০  ৭.৪৯   

৮। মল্পিার এফং লুবিল্পকন্ট  ৩০.০০  ২৯.৯৫   

৯। ভৄদ্রণ এফং প্রকানা  ১৮.০০  ১৮.০০   

১০। মিনাযী  ১৯.০০  ১৯.০০   

১১। প্রচাযণা এফং বফজ্ঞান/ ডকুল্পভন্টাযী  ১৯.০০  ১৯.০০   

১২। প্রবক্ষণ ব্যয় ব্যবি ২২৫.৭২ ৯৩৫৬ ২২৫.৬৩ ৯৩৫৬  

১৩। মবভনায, য়াকয এফং কনপাল্পযন্প ংখ্যা ১৮.০০ ৬ ১৮.০০ ৬  

১৪। বনভ যাণ কাল্পজয যাভ য - ৫.০০  ৫.০০   

১৫। ভল্যায়ন (ভধ্যফতী/বফল্পল) - ৫.০০  ৫.০০   

১৬। জবয (উ-প্রকে এরাকায় জবয) ংখ্যা ২৪.৭০ ৭৮ ২৪.৭০ ৭৮  

উ-মভাট (যফযা  মফা):  ৩৯৬.৪২ ৯৪৪২ ৩৯৬.১৩ ৯৪৪২  

১৭। কবম্পউটায  মভবনাবয উকযণ  ৯.২১  ৯.১৯   

উ-মভাট (ংস্কায, মভযাভত  পুণ যফান) - ৯.২১  ৯.১৯   

মভাট (যাজস্ব)  ৪২০.০০ ৯৪৪২ ৪১৩.৩৯ ৯৪৪২  

(খ) ভরধন: 

ম্পদ অযণ: 

ভটযমান       

১৮। প্রবক্ষণ ফা ংখ্যা ৩৪.৫০ ১ ৩৪.৫০ ১  

১৯। বভবন িাক ংখ্যা ৩২.২০ ১ ৩২.২০ ১  

২০। মভাটযাআল্পকর ংখ্যা ১০.৩০ ৬ ১০.৩০ ৬  

২১। কৃবল মন্ত্রাবত  উাদান/ খাভায 

অদৄবনকীকযমণয জন্য মজনাল্পযটয 

- ৪৩৪.০৬  ৪৩৩.৯৫   

২২। প্রবক্ষণ উকযণ, কবম্পউটায  পটয়যায - ৫৬.৭৫  ৫৬.৭১   

২৩। অফাফে  ২০.২৪  ২০.২৩   



 

 

ল্লী উন্নয়ন একাগডভী, ফগুড়া মদগয বফববন্ন  প্রবতষ্ঠান মম গুগরা মদ ও জাবতয অগ্রগবতয জন্য কাজ কগয এফং কৃলক, যুফক ও 

ল্লী এরাকায ভবরাগদয প্রবক্ষণ প্রদান কগয থাগক। এ ছাড়াও এ প্রবতষ্ঠানটি ল্লী উন্নয়গনয াগথ ম্পৃক্ত বফববন্ন বফলগয়য উয 

গগফলণা, প্রাগয়াবগক গগফলণা, বফববন্ন আন্তজবাবতক ও স্থানীয় ংস্থা ও এনবজওগদয যাভ বক মফা প্রদান কগয থাগক। 

২৪। ন্যান্য/ বড কযাবটার (জীবফকা উন্নয়ল্পনয জন্য 

তবফর) 

ংখ্যা ১২৭২.৯৬ ৭৮ ১২৭২.৯৬ ৭৮  

উ-মভাট (ম্পদ জযন)  ১৮৬১.০১ ৮৬ ১৮৬০.৮

৫ 

৮৬  

ভূবভ ক্রয়  বাড়া: 

বনভ যাণ শ্রবভক 

অফাবক বফন 

২৫। মাল্পির প্রবক্ষণ ( ১০ তরা ববত) ৫তরা 

ম্পন্ন 

 ৫২০.০০ ২১৭৬ ৫১৯.৯২ ২১৭৬  

মচ ফকাঠাল্পভা 

২৬। মটি বডবরং ংখ্যা ১৪.৯৯ ২০ ১৪.৯৪ ২০  

২৭। ম যল্পফক্ষণ মদয়ার ংখ্যা ২১.০০ ১৪ ২০.৯৬ ১৪  

২৮। াবন যফযা (াবন ম্পল্পদয পরাপর প্রদ যন ( 

RDA িবত), াবন যফযা, য়:প্রণারী,স্বাস্থয, 

ফাল্পয়াগ্যা প্লান্ট, মৌয বফদুযৎ,  কৃবল উৎাদন 

প্রবক্রয়াকযণ/বফণন ব্যফস্থা আতযাবদ) 

ংখ্যা ৩৫১০.০০ ৭৮ ৩৫০৯.১১ ৭৮  

২৯। ন্যান্য ( ভূবভ জবয, বজঅআএ, বডজাআন, 

ভল্যায়ন এফং তদাযবক) 

ংখ্যা ৭৮.০০ ৭৮ ৭৭.৯৬ ৭৮  

 উ-মভাট (বনভ যাণকাজ)  ৪১৪৩.৯৯ ১৯০ ৪১৪২.৮৯ ১৯০  

মভাট (মভাট উাদান)  ৬০০৫.০০ ২৭৬ ৬০০৩.৭৪ ২৭৬  

ফ যল্পভাট (যাজস্ব+ ভরধন)  ৬৪২৫.০০ ৯৭১৮ ৬৪১৭.১৩ ৯৭১৮  



 

ভবন্বত াবন ব্যফস্থানা প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা (ংল্পাবধত) ীল যক প্রকল্পেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন 

(ভাপ্ত: বডল্পম্বয, ২০১৪) 

১.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া  

২.০ প্রাবনক বফবাগ/ভন্ত্রণারয় :   ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, 

   স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়  

৩.০ প্রকে এরাকা   :    ৩৭ টি মজরা (৭৮টি স্থান) প্রবত মজরায় কভল্পক্ষ ১টি স্থান। 

৪.০ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:   

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

নুল্পভাবদত 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয%

) 

ভর  ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

৫৮৯৩.৭২ ৬৪২৫.০০ ৬৪১৭.১৩ জানুয়াযী,  

২০১১ 

ল্পত 

বডল্পম্বয 

২০১৩ 

জানুয়াযী, 

২০১১ 

  ল্পত 

বডল্পম্বয 

২০১৪ 

জানুয়াযী, 

২০১১  

  ল্পত 

বডল্পম্বয, 

২০১৪ 

৫৩১.২৮ 

(৯%) 

এক ফৎয (৩৩%) 

 
 

৫.০ প্রকল্পেয থ যায়নঃ  ম্পূণ য বজবফ 

 

৬.০ ঙ্গবববিক গ্রগবত (ফ যল্পল নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী) :    বযবষ্ট-ক 

            
৭.০  প্রকে ম্পূণ য থাকল্পর তায তায কাযণ: প্রকল্পেয মকান কাজ ফবষ্ট মনআ। 

 

৮.০  প্রকল্পেয টভূবভ, উল্প্শ্য  ভর কাম যক্রভ: 

 
৮.১  টভূবভ:  

কৃবল ফাংরাগদগয অথ বনীবতয বনয়াভক। কভ বংস্থাগনয বদক মথগক কৃবল মিয প্রথভ তগফ বজবডবয বফবাজগন ফতবভান প্রথভ 

নয়। ফাংরাগদগয কৃবল অতীগত বৃবিয াবনয উয বনব বযীর বছর। বফজ্ঞান ও প্রযুবক্তয উন্নয়ন এফং দ্রুত জনংখ্যা বৃবিয 

কাযগণ কৃবলয আধুবনকীকযণ অতযাফশ্যকীয় গয় গড়। পগর যাায়বনক াগযয াগথ মাবন্ত্রক মচ িবত ও HYV ফীজ 

কৃবলগত প্রফতবন কযা য়। ভূ-উবযস্থ াবনই ফাংরাগদগয কৃবল উৎাদগন ব্যফহ্রত ওয়া উবচত। বকন্তু মদগয ফ বে ভূ-উবযস্থ 

াবনয প্রাচুেব মনই। পগর ভূ-গববস্থ াবন আযণ কগয মচ প্রদাগনয বফকে মনই।  ফাংরাগদগয মম কর স্থাগন ভূ-উবযস্থ াবনয 

স্বেতা যগয়গছ ম কর স্থাগন ভূ-গববস্থ াবন আযণ কগয কৃবলগত ব্যফায িবত ড. আখতায াবভদ খান প্রথভ আবফষ্কায 

কগযন।  

ফাড ব, কুবভল্লা এফং আযবডএ, ফগুড়া ড. আখতায াবভদ খান প্রফবতবত িবত অনুযণ কগয আগছ। ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া 

যকাবয, স্বায়িাবত, মফযকাযী, উন্নয়ন কভী, স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠাল্পনয প্রবতবনবধ, মফকায ভেফক  মফ ভবরা এফং 

ন্যান্যল্পদয জন্য চাবদা বনব যয বফববন্ন প্রবক্ষল্পণয অল্পয়াজন কল্পয থাল্পক। ল্লী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুড়া জন্রগ্ন মথল্পকআ াবন 



 

ব্যফস্থানায  উয প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা বযচারানা কল্পয অল্পছ। প্রথভ বদল্পক মচ ব্যফস্থানায উয বধকতয গুরুত্ব বদল্পয় কাজ 

শুরু কযল্পর যফতীল্পত গ্রাভীণ জনল্পগাষ্ঠীয চাবদা  প্রল্পয়াজনীয়তা উরবি কল্পয শুদৄ মচ নয়, গৃস্থারী কাজ, াঁ-ভৄযগী  

ভৎস্য এফং দুগ্ধ খাভায বে কাযখানায় াবন যফযা ব্যফস্থানায উয প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা শুরু কল্পয। ফতযভাল্পন ভূ-গবযস্থ 

াবনল্পত অল্প যবনল্পকয উবস্থবতয কাযল্পণ গ্রাভীণ জনল্পগাষ্ঠীয স্বাস্থয ব্যফস্থা মম হুভবকয মু্মখীন ল্পে তায ভাধানকল্পে 

প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা বযচারনা কযল্পছ। এ কর প্রাল্পয়াবগক গল্পফলণা াবন ভস্যায ফহুভখী ভাধাল্পনয ন্ধান বদল্পয়ল্পছ । আযবডএ, 

ফগুড়া দুর বব াবন ম্পগদয ঠিক ও সুষ্ঠ ুব্যফাগযয উয গগফলণা বযচারনা কগয গবীয নরকূগয ফহুমূখী আবফষ্কায কগযগছ। 

এ ভগডগর মচ ব্যফস্থায় ভাটিয নীগচ াই দ্রৃাযা মচ িবত প্রচরন, বনম্ন ও ভধ্যভ খযগচয নারা বনভ বাণ, বন্নবফি ভাটিয চযাগনর 

এফং মগচয াবন গৃস্থারী কাগজ ব্যফাগযয িবত আবফষ্কায কযা গয়গছ। গবীয নরকূগয ফহুমূখী ব্যফায ভগডরটি ফাস্তগফ 

প্রগয়াগগয উগদ্দগশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৮.২ প্রকল্পেয উল্প্শ্যঃ   

 

৮.২.১ মচ, খাফায াবন যফযা, ভৎস্য চাল, না যাবয উন্নয়ন, গরু মভাটাতাজাকযণ, াঁ-ভৄযগী ারন, উযান এফং ফতফাড়ী 

অবঙ্গনায় িী চাল  ননপাভ য কাম যক্রল্পভ ভূ-গবযস্থ/ভূ-উবযস্থ াবনয ভবন্বত ব্যফায বনবিত কযা; 

 

৮.২.২ কৃবল উৎাদন দক্ষ  াশ্রয়ী াবন ম্পদ ব্যফায এফং প্রবক্ষণ বববিক ঋণ ায়তা প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ ল্পফ যাচ্চ কৃবল 

উৎাদন ফাড়াল্পনা; 

 

৮.২.৩ কৃবলল্পত পল্পরয বনবফড়তা বৃবিকল্পে পর ংগ্রল্পয পূল্পফ য এফং ডল্পয বফববন্ন কাম যক্রল্পভ কৃবল মাবন্ত্রকীকযণ প্রভেবি ব্যফায 

বনবিতকযণ; এফং 

 

৮.২.৪ ভবন্বত াবন ম্পদ ব্যফস্থানায় কল্পরয ংগ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ বতবযি সুল্পমাগ সৃবষ্ট কযা  প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয 

স্বাল্পস্থযয এফং জীফনমাোয ভান উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয চনীর দ্রব্যাবদয ঠিক ব্যফস্থানায ভাধ্যল্পভ স্থানীয়বাল্পফ ফাল্পয়াগ্যা উৎাদন 

কযা। 

৮.৩    প্রকল্পেয ভর কাম যক্রভঃ  

৮.৩.১  ৭৫টি াআল্পট উকাযল্পবাগীল্পদয ১২০০.০০ রক্ষ টাকা ঋণ প্রদান; 

৮.৩.২  ১০ তরায পাউল্পেন ৩ তরা বফবষ্ট মাল্পির বফন বনভ যাণ; 

৮.৩.৩  ৩৩৭৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৭৫টি উ-প্রকল্পেয মচ, াবন যফযা, য়ঃবনষ্কান, কবভউবনটি ফাল্পয়াগ্যা  

          প্লযান্ট, ফীজ উৎাদন, ংযক্ষণ আতযাবদ সুবফধা  প্রদান; এফং 

৮.৩.৪  ৯টি মানফান ক্রয় (১টি জী, ১টি ফা, ১টি বভবন িাক  ৬টি ভটয াআল্পকর)। 

৯.০  প্রকে নুল্পভাদ ন  ংল্পাধন : মভাট ৫৮৯৩.৭২ রক্ষ টাকা ব্যয় এফং জানুয়াযী, ২০১১ ল্পত বডল্পম্বয, ২০১৩ ম যন্ত 

ভয়কাল্পর ফাস্তফায়ল্পনয প্রকেটি একল্পনক কর্তযক নুল্পভাবদত য়।  

যফতীল্পত ৫৩১.২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় বৃবি এফং মভয়াদ বডল্পম্বয, ২০১৪ ম যন্ত বৃবি কল্পয ৬৪২৫.০০ রক্ষ টাকা নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয় প্রকেটি ংল্পাধন কযা য়। প্রকগে ফছয বববিক কভ ফযাদ্দ প্রদান কযায় ফাস্তফায়ন ম বাগয় আানুরূ অগ্রগবত না 

ওয়া এফং জনগগণয চাবদায মপ্রক্ষাগট অবতবযক্ত ৩(বতন) টি উ-প্রকে অন্তভূ ববক্তয কাযগণ প্রকেটি ংগাধন কযা য়।  



 

১০.০ বডবব রক্ষযভাো, এবডব/অযএবডব ফযা্, ফভৄবি  ব্যয় ংকান্ত তথ্য (ববঅযএয বববিল্পত): 

 

থ য ফছয ংল্পাবধত বডবব 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

ংল্পাবধত এবডব 

ফযা্ 

ফভৄি ব্যয় 

২০১০-১১ ১৮৮.৯৮ ১৮৭.৫০ ১৮৭.৫০ ১৮৭.৫০ 

২০১১-১২ ২৩৫৫.০৮ ৯৯৭.৬৪ ৯৯৭.৬৪ ৯৯৭.৬৪ 

২০১২-১৩ ২২৬৪.৯৭ ১০৯৮.৮৭ ১০৯৮.৮৬ ১০৯৮.৮৬ 

২০১৩-১৪ ১০৮৪.৬৯ ১৩২৮.০০ ১৩২৮.০০ ১৩২৭.৬৮ 

২০১৪-১৫  ৫৩১.২৮ ২৮১৩.০০ ২৮১৩.০০ ২৮০৫.৪৫ 

মভাট ৬৪২৫.০০ ৬৪২৫.০০ ৬৪২৫.০০ ৬৪১৭.১৩ 

 

১১.০  প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্য:  

প্রকে বযচারল্পকয নাভ, 

দফী এফং মফতন মস্কর 

পূণ যকারীন/ 

খেকারীন 

মমাগদাল্পনয তাবযখ 
ভন্তব্য 

মমাগদান ফদরী 

১ ২ ৪ ৬ ৭ 

এভ. এ. ভবতন 

ভাবযচারক (বাযপ্রাপ্ত) 

২৫,৭৫০-১০০০×৮-৩৩,৭৫০ 

খেকারীন ৩১/০৩/২০১১  বতবযি দাবয়ত্ব 

 

১২.০  প্রকে বযদ যন : প্রকেটিয ভাবপ্ত ভল্যায়ল্পনয উল্প্ল্পশ্য  ১৮/০৯/২০১৫ বর: তাবযল্পখ অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ 

বযভর চন্দ্র ফসু কর্তযক ফগুড়া মজরায াজাানপুয, মযপুয এফং কাালু উল্পজরায় প্রকল্পেয কাম যক্রভ বযদব যত য়।  

১৩.০ ম যল্পফক্ষণ:  

১৩.১  কাালু উগজরায় ফাযভাইর াবন ব্যফস্থানা উ-প্রকে বযদ বনকাগর বভবতয বাবত জনাফ মভা: নূরূর ইরাভ 

াজু  বভবতয অন্যান্য কভ বকতবা এফং দস্যগদয াগথ আগরাচনা কযা য়। চাযটি গ্রাভ বনগয় এ উ-প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা 

গে। এ উ-প্রকগেয ভাবরক ২০ (কুবড়) জন। উ-প্রকেটিয ব্যগয়য ১০% টাকা (৪.৫০ রক্ষ টাকা) জভা বদগয় প্রকগেয 

দস্যগণ কাম বক্রভ গ্রণ কগযন। প্রকগেয আওতায় ১৩০ একয জবভগত মচ মদয়া গে। এয ভগধ্য ১০০ একয ধান এফং ৩০ 

একয ফবজয জবভগত মচ মদয়া গে।  বাবত জানান মম, উ-প্রকগেয আওতাভূক্ত জবভগত বফঘা প্রবত ৫৮০ টাকায 

বফবনভগয় মচ সুবফধা প্রদান কযা য়। অথচ ফাইগযয গবীয ফা অগবীয নরকূ বদগয় মচ সুবফধা মনয়া গর বফঘা প্রবত ১০০০ 

টাকা প্রদান কযগত য়। উ-প্রকগেয আওতায় ২৬৬ বযফাযগক মচ সুবফধা এফং ৩০০ বযফাযগক বফশুি খাফায াবন যফযা 

কযা গে;  

 



 

 

বচে-১: াই রাইগনয ভাধ্যগভ াবন যফযা 

১৩.২  াজাানপুয উগজরায জামুন্না গ্রাভ উন্নয়ন বভবত বযদ বগন মদখা মায় মম, ২০০ টি খানায় গবীয নরকূগয ভাধ্যগভ 

বফশুি খাফায াবন যফযা কযা গে। এ ছাড়াও ৮০ একয জবভগত মচ প্রদান কযা গে। বভবতয দস্যগণ জানান মম, 

প্রকেটিয কাযগণ উঁচু ও বনচু ফ ধযগণয জবভগত মচ মদয়া ম্ভফ গে। বভবতয বাবত গত জানা মায় মম, খাফায াবন 

যফযাগয জন্য প্রবত ফাবড় গত ফ ব বনম্ন ১০০ টাকা অথফা ভাথা বছু ২৫ টাকা কগয াবব ব চাজব মনয়া য়। এ উ-প্রকগেয 

১০২ জন কৃলকগক প্রবক্ষণ প্রদান কযা গয়গছ। এ উ-প্রকগে কৃলকগদয ১৬ রক্ষ টাকা ঋণ মদয়া গয়গছ; 

 

বচে-২: প্রকগেয আওতায় বনবভ বত াজাানপুয উগজরায় ওবাযগড াবনয বযজাব ব 

১৩.৩   ফগুড়ায মযপুয উগজরায গাবড়দ ভাদ্রাাাড়া ভফায় বভবতয উ-প্রকে বযদ বন কযা গয়গছ। এ উ-প্রকমেয 

আওতায় ২০ একয জবভগত মচ, ৪৭৫ বযফাযগক বফশুি খাফায াবন যফযা কযা গে।  



 

এ ছাড়াও ১৬৫ জন কৃলকগক প্রবক্ষণ প্রদান কযা গয়গছ। বভবতয দস্যগণ জানান মম, প্রকগেয আওতায় মম ঋণ মদয়া গয়গছ 

তায আদায় ায ১০০%। 

১৩.৪  প্রকে এরাকায সুবফধাগবাগীগদয াগথ আগরাচনা কময জানা মায় মম, প্রকেটি খুফ পর  প্রকে। প্রকেটি গ্রগণয পগর 

কৃলকগগণয আথ ব-াভাবজক উন্নবত গয়গছ। তাঁযা এ প্রকগেয আযও বফস্তায চায় এফং আযও ঋণ সুবফধা চায়;  

১৩.৫  প্রকগেয আওতায় মকন্দ্রীয়বাগফ  ৬৪টি াওয়ায টিরায, ৫৬২টি উইডায, ১৪৭টি মে মভবন, ৭৩টি বযায, ১৩৬টি ওগন 

ড্রাভ, ১৩৬টি াওয়ায উইনায ৭৮টি মজনাগযটয ক্রয় কযা গয়গছ। এ কর মন্ত্রাবত উ-প্রকগেয বভবতভূক্ত কৃলকগদয 

যফযা কযা গয়গছ; 

 

বচে-৩: প্রকগেয আওতায় বফতযণকৃত কৃবল মন্ত্রাবত 

১৩.৬ প্রকগেয আওতায় ৫১৯.৯২ রক্ষ টাকা ব্যগয় দ তরা পাউগন্ডন াঁচ তরা প্রবক্ষণ মাগির বনভ বাণ কযা গয়গছ। 

বনবভ বত মরবনং মাগির বযদ বন কগয মদখা মায় মম, বফগনয বপবনবং কাজ খুফ বনম্ন ভাগনয এফং বফগনয বফববন্ন অংগয 

িািায ডযাভ গড় স্যাঁতগগত গয় আগছ।  

 

বচে-৪: প্রকগেয আওতায় বনবভ বত আযবডএ এয মরবনং মাগিগরয ডযাভযুক্ত মদওয়ার 



 

১৩.৭  মাগির বফগনয আফাফ ে, দযজা-জানারা অতযন্ত বনম্ন ভাগনয। বফগনয একটি কগক্ষ বগগয় মদখা মায় মদয়ার 

কযাবফগনট/আরবভযায দযজা রাগগছ না। বনম্ন ভাগনয কাঠ ব্যফাগযয কাযগণ এভনটি গয়গছ। 

 

বচে-৫: মরবনং মাগির কগক্ষয আরবভযা 

 ১৩.৮ দযজায মযবরং-এয বপবনবং বাগরা নয় এফং ভবযচা ধগয আগছ মা বফবডং-এয আয়ুষ্কার কবভগয় বদগে; 

 

বচে-৫: মরবনং মাগিগর ব্যফহ্রত ভবযচা ধযা গ্রীর। 

১৩.৯ বডগম্বয, ২০১৪ াগর প্রকেটি ভাপ্ত গয়গছ এফং ঠিকাদাগযয বনকট মথগক মাগির বফনটি বুগঝ মনয়া গয়গছ বকন্তু 

এখনও বরপট রাগাগনা য়বন এফং বপবনবং কাজ অফবি যগয়গছ। 

১৪.০  ভস্যা:  

১৪.১  প্রকেটি বডগম্বয, ২০১৪ াগর ভাপ্ত গয়গছ, ঠিকাদাগযয বনকট মথগক কাজ বুগঝ মনয়া গয়গছ, ঠিকাদাগযয অথ বও 

বযগাধ কযা গয়গছ। বকন্তু এখনও বফগন বরপট স্থান কযা য়বন এফং অগনক বপবনবং কাজ অফবি যগয়গছ; 



 

১৪.২ প্রকেটিগক একটি প্রাগয়াবগক গগফলণা প্রকে ফরা গরও প্রকৃত গক্ষ এ ধযগণয গগফলণা আযবডএ ইগতাপূগফ ব কগযগছ। 

১৯৯৮ াগর বযদ বনকাযী কভ বকতবা ফগুড়ায ী ফদনী গ্রাগভ buried pipe-এয ভাধ্যগভ মচ প্রদান এফং একই াগথ 

খাফায াবন যফযা প্রকগেয কাম বক্রভ মদগখগছ। এ কাম বক্যভ খুফ পরপ্রসূ বছর। ভাপ্ত প্রকগে মূরত buried pipe-এয 

ভাধ্যগভ মচ সুবফধা প্রদানগক প্রাগয়াবগক গগফলণা ফরা গয়গছ। বকন্তু অবফবক্ত বাযতফগল বয াঞ্জাফ প্রগদগ বৃটি ান আভগর 

buried pipe-এয ভাধ্যগভ মচ ব্যফস্থা শুরূ কযা য় মা বাযত ও াবকস্তাগনয াঞ্জাফ প্রগদগ এখনও চালু যগয়গছ। এগত 

াবন অগনক ােয় য় মা প্রবতবষ্ঠত তয। এ প্রকেটি গ্রগণয পগর প্রকেভূক্ত ৭৮টি স্থাগনয কৃলকগণ বফনা মূূ্গল্য কৃবল মন্ত্রাবত 

মগয়গছ, ঋণ সুবফধা মগয়গছ, বফশুি খাফায াবন মগয়গছ। বকন্তু যকাযী অগথ ব ভগ্র ফাংরাগদগ এ ধযগণয প্রকে মনয়া প্রায় 

অম্ভফ। নতুন মকান বফলগয় প্রাগয়াবগক গগফলণা কযগর অগথ বয অচয় গতা না। 

১৫.০ প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট: বফন বনভ বাগণয জন্য জাতীয় বেকা, স্থানীয় বেকা এফং ববটিইউ-এয ওগয়ফাইগট বফজ্ঞবপ্ত মদয়া 

গয়বছর এফং মটন্ডাবযং-এ  OTM িবত অনুযণ কযা গয়গছ। কৃবল মন্ত্রাবতয ক্রগয়য মক্ষগে Direct 

Procurement িবত অনুযণ কযা গয়গছ এফং ফাংরাগদ মভবন টূ্রস্ পযািযী গত যাবয ক্রয় কযা গয়গছ। 

াফভাযবফর াম্প, গবীয নরকূ ও মারায াওয়ায বগিভ, ওবাযগড াবনয ট্াংক, ভূগববস্থ মচ নারা ফাগয়াগ্যা িান্ট 

স্থাগনয জন্য/ক্রময়য মক্ষগে LTM িবত অনুযণ কযা গয়গছ। প্রকগেয আওতায় কর ক্রগয়য মক্ষগে মথামথবাগফ মটন্ডায 

িবতগুগরা অনুযণ কযা গয়গছ। 

১৬.০ প্রকল্পেয উল্প্শ্য জযল্পনয ফস্থা:   

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

ক) ল্লী উন্নয়ন একাগডভী কর্তবক উদ্ভাবফত স্বে খযগচ ফহুমুখী 

ব্যফায ভবন্বত গবীয নরকূগয ব্যফায ম্প্রাযণ; 

১) আযবডএ কর্তবক উদ্ভাবফত স্বে খযগচয গবীয নরকূ 

াযাগদগ ৭৮টি উ-প্রকগে  স্থান কযা গয়গছ ভগভ ব  

প্রকে বযচারক জাবনগয়গছন। বযদব বত ৩টি স্থাগন 

 গবীয নরকূ কাম বকযী মদখা মগগছ;  

 

২) প্রগতযকটি উ-প্রকগে ৬০-৭৫ একয জবভ মচ 

কাম বক্রগভয আওতায় আনা গয়গছ। মচ কাম বক্রভ ছাড়াও 

গবীয নরকূগয াবন গৃস্থারী ও অন্যান্য উৎাদীর 

কাগজ ব্যফহ্রত গে; 

খ) ল্লী উন্নয়ন একাগডভী কর্তবক উদ্ভাবফত গবীয নর  

কূগয ভাধ্যগভ ল্লী এরাকায় বনযাদ খাফায াবন 

 যফযা ব্যফস্থা ম্প্রাযণ; 

১) আযবডএ উদ্ভাবফত স্বে খযগচ ৭৮টি উ-প্রকে গবীয 

 নরকূর স্থান কযা গয়গছ এফং এয ভগধ্য মম কর 

 নরকূগয াবন ানগমাগ্য নয় ম কর  নরকূগয 

 াবন বযগাধগনয জন্য বযগাধন িান্ট বতযী কযা 

 গয়গছ।  
 

 ২) উ-প্রকে এরকায় (১০টি এরাকা) াবনগত 

আয়যণ/আগ ববনক দূলণ যগয়গছ ম কর এরাকায় াবনয 

আয়যণ/আগ ববনক দূলণ মুক্ত কগয বনযাদ াবন যফযা 

ব্যফস্থা বনবিত কযা গয়গছ;  

৩) ানগমাগ্য াবনয ভান ফাংরাগদ এফং বফশ্বংস্থায 

    ভাগন উন্নীত কযা গয়গছ; 



 

বডবব নুমায়ী রক্ষয  উল্প্শ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

গ) গবীয নরকূগয ভাধ্যগভ াবন যফযা, প্রবক্ষণ প্রদান 

এফং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাগনয ভাধ্যগভ গফ বাচ্চ কৃবল উৎাদন 

বনবিতকযণ;  

১) মচ, গৃাস্থরী এফং উৎাদন ব্যফস্থায় াবন 

  যফযাগয ঠিক ব্যফায বনবিত কযা গয়গছ ভগভ ব 

  প্রকে বযচারক জাবনগয়গছন; 

ঘ) মচ, াবন যফযা, টি বকারচায-না বাবয উন্নয়ন ও 

শুারন, ভৎস্য চাল, খায প্রবক্রয়াকযণ এফং ংযক্ষগণ 

াবনয ফহুমুখী ব্যফায বনবিত কযগত গফ। 

১) প্রকে এরাকায় গৃস্থরী, মচ এফং অন্যান্য উৎাদনীর 

(টি বকারচায, না বাবয উন্নয়ন, মাবি,  শুারন, ভাছ 

চাল, খায প্রবক্রয়াকযণ এফং ংযক্ষণ ইতযাবদ) কাগজ 

াবনয ব্যফায বনবিত কযা গয়গছ ভগভ ব প্রকে 

বযচারক জাবনগয়গছন; 

ঙ) গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠীয জন্য অবধক কভ বংস্থাগনয ব্যফস্থা  

   কযগত গফ। 

১) মম কর কৃলক উ-প্রকগেয মচ ও াবন যফযা 

কাগজ জবড়ত তাগদয ছাড়া াধাযণ কৃলকগদয ভগধ্য 

মতভন কভ বংস্থান সৃবি য়বন।   

 

১৭.০  সুাবয:  

১৭.১ বডগম্বয, ২০১৪ াগর প্রকেটি ভাপ্ত গয়গছ এফং ঠিকাদাগযয বনকট মথগক মাগির বফনটি বুগঝ মনয়া গয়গছ বকন্তু 

এখনও বরপট রাগাগনা য়বন এফং বপবনবং কাজ অফবি যগয়গছ। এ ছাড়াও বফগনয পাবণ বচায, দযজা-জানারা, মযবরং ইতযাবদ 

বনম্ন ভাগনয। ঠিকাদাগযয দ্রৃাযা অফবি কাজগুগরা ম্পাদন কযা এফং বনম্ন ভাগনয পাবণ বচায, দযজা-জানারা, মযবরং প্রবতস্থান 

কযা মমগত াগয; 

১৭.২ প্রবতবষ্ঠত গগফলণায উয আফায প্রাগয়াবগক গগফলণায় যকাগযয আবথ বক অচয় য়। ল্লী উন্নয়গনয জন্য গগফলণায নতুন 

মক্ষে আবফষ্কায কযা প্রগয়াজন; 

১৭.৩ প্রকেটিয External Audit ম্পাদন এফং উ-অনুগেদ: ১৭.১ এ উবল্লবখত সুাবযগয আগরাগক গৃবত দগক্ষ  

আইএভইবফবাগগক  অফবত কযগত গফ। 

   



 

বযবি-ক 

(রক্ষ টাকায়) 
 

ল্পঙ্গয নাভ (বডবব নুমায়ী) একক 

রক্ষযভাো  

(বডবব নুমায়ী) 
প্রকৃত গ্রগবত 

 

অবথ যক 

ফাস্তফ 

(বযভান/ 

ংখ্যা) 

অবথ যক 

ফাস্তফ 

(বযভান/ 

ংখ্যা) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব: 

জনফর:       

১। কভ যকতযাল্পদয মফতন জন -    বতবযি দাবয়ল্পত্ব 

২। কভ যচাযীল্পদয মফতন জন ৬.৭৭ ২ ৩.৬২ ২ অউটল্পাব যং-২ এফং 

বতবযি দাবয়ত্ব 

৩। বাতা - ৭.৬০  ৪.৪৫   

                           উ-মভাট (জনফর)  ১৪.৩৭ ২ ৮.০৭ ২  

৪। বতবযি বাতা  ৭.০০  ৬.৯৮   

৫। ডাকভাশুর  ২.৫০  ২.৩৮   

৬। মটবরল্পপান/মটবরগ্রাপ/ আন্টাযল্পনট  ১৫.০০  ১৫.০০   

৭। বফদুযৎ বফর  ৭.৫০  ৭.৪৯   

৮। মল্পিার এফং লুবিল্পকন্ট  ৩০.০০  ২৯.৯৫   

৯। ভৄদ্রণ এফং প্রকানা  ১৮.০০  ১৮.০০   

১০। মিনাযী  ১৯.০০  ১৯.০০   

১১। প্রচাযণা এফং বফজ্ঞান/ ডকুল্পভন্টাযী  ১৯.০০  ১৯.০০   

১২। প্রবক্ষণ ব্যয় ব্যবি ২২৫.৭২ ৯৩৫৬ ২২৫.৬৩ ৯৩৫৬  

১৩। মবভনায, য়াকয এফং কনপাল্পযন্প ংখ্যা ১৮.০০ ৬ ১৮.০০ ৬  

১৪। বনভ যাণ কাল্পজয যাভ য - ৫.০০  ৫.০০   

১৫। ভল্যায়ন (ভধ্যফতী/বফল্পল) - ৫.০০  ৫.০০   

১৬। জবয (উ-প্রকে এরাকায় জবয) ংখ্যা ২৪.৭০ ৭৮ ২৪.৭০ ৭৮  

উ-মভাট (যফযা  মফা):  ৩৯৬.৪২ ৯৪৪২ ৩৯৬.১৩ ৯৪৪২  

১৭। কবম্পউটায  মভবনাবয উকযণ  ৯.২১  ৯.১৯   

উ-মভাট (ংস্কায, মভযাভত  পুণ যফান) - ৯.২১  ৯.১৯   

মভাট (যাজস্ব)  ৪২০.০০ ৯৪৪২ ৪১৩.৩৯ ৯৪৪২  

(খ) ভরধন: 

ম্পদ অযণ: 

ভটযমান       

১৮। প্রবক্ষণ ফা ংখ্যা ৩৪.৫০ ১ ৩৪.৫০ ১  

১৯। বভবন িাক ংখ্যা ৩২.২০ ১ ৩২.২০ ১  

২০। মভাটযাআল্পকর ংখ্যা ১০.৩০ ৬ ১০.৩০ ৬  

২১। কৃবল মন্ত্রাবত  উাদান/ খাভায 

অদৄবনকীকযমণয জন্য মজনাল্পযটয 

- ৪৩৪.০৬  ৪৩৩.৯৫   

২২। প্রবক্ষণ উকযণ, কবম্পউটায  পটয়যায - ৫৬.৭৫  ৫৬.৭১   



 

 

 

 

 

 

২৩। অফাফে  ২০.২৪  ২০.২৩   

২৪। ন্যান্য/ বড কযাবটার (জীবফকা উন্নয়ল্পনয জন্য 

তবফর) 

ংখ্যা ১২৭২.৯৬ ৭৮ ১২৭২.৯৬ ৭৮  

উ-মভাট (ম্পদ জযন)  ১৮৬১.০১ ৮৬ ১৮৬০.৮৫ ৮৬  

ভূবভ ক্রয়  বাড়া: 

বনভ যাণ শ্রবভক 

অফাবক বফন 

২৫। মাল্পির প্রবক্ষণ ( ১০ তরা ববত) ৫তরা 

ম্পন্ন 

 ৫২০.০০ ২১৭৬ ৫১৯.৯২ ২১৭৬  

মচ ফকাঠাল্পভা 

২৬। মটি বডবরং ংখ্যা ১৪.৯৯ ২০ ১৪.৯৪ ২০  

২৭। ম যল্পফক্ষণ মদয়ার ংখ্যা ২১.০০ ১৪ ২০.৯৬ ১৪  

২৮। াবন যফযা (াবন ম্পল্পদয পরাপর প্রদ যন ( 

RDA িবত), াবন যফযা, য়:প্রণারী,স্বাস্থয, 

ফাল্পয়াগ্যা প্লান্ট, মৌয বফদুযৎ,  কৃবল উৎাদন 

প্রবক্রয়াকযণ/বফণন ব্যফস্থা আতযাবদ) 

ংখ্যা ৩৫১০.০০ ৭৮ ৩৫০৯.১১ ৭৮  

২৯। ন্যান্য ( ভূবভ জবয, বজঅআএ, বডজাআন, 

ভল্যায়ন এফং তদাযবক) 

ংখ্যা ৭৮.০০ ৭৮ ৭৭.৯৬ ৭৮  

 উ-মভাট (বনভ যাণকাজ)  ৪১৪৩.৯৯ ১৯০ ৪১৪২.৮৯ ১৯০  

মভাট (মভাট উাদান)  ৬০০৫.০০ ২৭৬ ৬০০৩.৭৪ ২৭৬  

ফ যল্পভাট (যাজস্ব+ ভরধন)  ৬৪২৫.০০ ৯৭১৮ ৬৪১৭.১৩ ৯৭১৮  


